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321
ZÁKON
z 21. októbra 2014
o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) opatrenia na podporu a zlepenie energetickej efektívnosti,
b) povinnosti pri tvorbe koncepèných dokumentov
v oblasti energetickej efektívnosti,
c) práva a povinnosti osôb v oblasti energetickej efektívnosti,
d) pravidlá pri výkone energetického auditu,
e) podnikanie v oblasti poskytovania energetických
sluieb,
f) poskytovanie informácií pod¾a tohto zákona.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) energiou vetky formy energetických produktov
pod¾a osobitného predpisu,1)
b) primárnou energetickou spotrebou hrubá spotreba2)
bez neenergetického pouitia,3)
c) koneènou energetickou spotrebou spotreba energie
v priemysle, doprave, po¾nohospodárstve, domácnostiach, obchode a slubách bez spotreby energetického sektora,3)
d) energetickou úèinnosou pomer medzi súètom energetických výstupov z procesu a súètom energetických vstupov do procesu,
e) energetickou nároènosou spotreba energie na vyrobenú jednotku pre danú technológiu alebo spotreba
energie na poskytnutú slubu,
f) energetickou efektívnosou proces, ktorý prispieva
k zvýeniu energetickej úèinnosti alebo k zníeniu
energetickej nároènosti premeny, distribúcie alebo
spotreby energie pri zoh¾adnení technických, hospodárskych alebo prevádzkových zmien, alebo zmien
1

správania koncových odberate¾ov a koneèných spotrebite¾ov,
g) úsporou energie rozdiel spotreby energie pred vykonaním opatrenia na zlepenie energetickej efektívnosti a spotreby energie po vykonaní opatrenia na
zlepenie energetickej efektívnosti, urèený meraním, odhadom, predpokladom alebo prieskumom
pri zoh¾adnení normalizovaných vonkajích podmienok, ktoré ovplyvòujú spotrebu energie,
h) zlepením energetickej efektívnosti zvýenie energetickej úèinnosti alebo zníenie energetickej nároènosti v dôsledku technických, hospodárskych alebo
prevádzkových zmien alebo zmien správania koneèných spotrebite¾ov,
i) celkovou podlahovou plochou podlahová plocha budovy urèená z vonkajích rozmerov budovy,4)
j) energetickým auditom systematický postup na získanie dostatoèných informácií o aktuálnom stave
a charakteristike spotreby energie potrebných na
identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych moností úspor energie v budove, v skupine budov, v priemyselnej prevádzke, v obchodnej prevádzke alebo
v zariadení na poskytovanie súkromných sluieb
alebo verejných sluieb; energetický audit musí by
vyváený, reprezentatívny a zaloený na ekonomickom, environmentálnom a technickom hodnotení
zoh¾adòujúcom ivotný cyklus výrobkov a sluieb,
k) verejnou budovou budova vo vlastníctve alebo
v správe5) verejného subjektu,
l) teplom energia pouitá na vykurovanie, na chladenie, na prípravu teplej vody alebo na úpravu teploty
vo výrobných alebo technologických procesoch,
m) chladom forma tepla pouitá na zniovanie teploty
vnútorného prostredia alebo na zniovanie teploty
vo výrobných alebo technologických procesoch,
n) referenènou spotrebou spotreba energie urèená dodávate¾om energie ako priemerná spotreba energie
tatisticky významného podielu jeho koncových odberate¾ov za tri predchádzajúce roky s rovnakým
alebo podobným charakterom odberu alebo v rovnakej tarifnej skupine alebo priemerná spotreba energie pre koncových odberate¾ov s rovnakým alebo podobným charakterom odberu alebo v rovnakej

) Èl. 2 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1099/2008 z 22. októbra 2008 o energetickej tatistike (Ú. v. EÚ L 304,
14. 11. 2008) v platnom znení.
2
) Príloha A bod 2.1 nariadenia (ES) è. 1099/2008 v platnom znení.
3
) Príloha A bod 2.2 nariadenia (ES) è. 1099/2008 v platnom znení.
4
) STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných kontrukcií a budov. Èas 2: Funkèné poiadavky.
5
) Napríklad § 6 ods. 1 zákona è. 111/1990 Zb. o tátnom podniku v znení zákona è. 306/2013 Z. z., § 6 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorích predpisov, § 10 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 258/1993 Z. z. o elezniciach Slovenskej republiky v znení zákona è. 259/2001 Z. z., § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov, § 6 ods. 1 zákona è. 446/2001 Z. z. o majetku vyích
územných celkov v znení zákona è. 258/2009 Z. z.
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tarifnej skupine zverejòovaná Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) alebo organizáciou urèenou ministerstvom,
o) opatrením na zlepenie energetickej efektívnosti
èinnos, ktorej výsledkom je overite¾né a merate¾né
alebo odhadnute¾né zlepenie energetickej efektívnosti.
§3
Na úèely tohto zákona sa ïalej rozumie
a) ve¾kým podnikom podnikate¾, ktorý nie je mikropodnikom, malým podnikom ani stredným podnikom,6)
b) verejným subjektom verejný obstarávate¾ pod¾a osobitného predpisu,7)
c) distribútorom energie prevádzkovate¾ distribuènej
sústavy,8) prevádzkovate¾ distribuènej siete9) alebo
drite¾ povolenia na rozvod tepla,10)
d) dodávate¾om energie dodávate¾ elektriny,11) ktorý
dodáva elektrinu koncovému odberate¾ovi elektriny,12) dodávate¾ plynu,13) ktorý dodáva plyn koncovému odberate¾ovi plynu,14) alebo dodávate¾ tepla,15)
ktorý dodáva teplo koncovému odberate¾ovi tepla16)
alebo ktorý dodáva teplo v teplej vode koncovému
odberate¾ovi tepla,
e) koncovým odberate¾om koncový odberate¾ elektriny,
koncový odberate¾ plynu alebo koncový odberate¾
tepla,
f) referenèným koncovým odberate¾om koncový odberate¾ s referenènou spotrebou,
g) koneèným spotrebite¾om koncový odberate¾ tepla
alebo koncový odberate¾ elektriny, ktorý vyuíva dodanú energiu výluène na vlastnú spotrebu a nepredáva ïalej akúko¾vek èas tejto energie v akejko¾vek
forme, alebo koncový odberate¾ plynu, ktorý vyuíva
dodanú energiu výluène na vlastnú spotrebu a nepredáva ïalej akúko¾vek èas tejto energie v akejko¾vek forme,
h) poskytovate¾om energetickej sluby poskytovate¾
podpornej energetickej sluby alebo poskytovate¾
garantovanej energetickej sluby,
i) zúèastneným subjektom fyzická osoba  podnikate¾
alebo právnická osoba, ktorá sa dohodou o úspore
energie zaviazala dosahova úsporu energie alebo
poskytova informácie o svojich opatreniach na zlepenie energetickej efektívnosti.
6
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§4
Koncepcia energetickej efektívnosti
a akèný plán energetickej efektívnosti
(1) Ministerstvo
a) vypracúva v spolupráci s ústrednými orgánmi tátnej správy17) koncepciu energetickej efektívnosti
(ïalej len koncepcia),
b) vyhodnocuje plnenie cie¾ov koncepcie a predkladá
vláde Slovenskej republiky (ïalej len vláda) návrhy
na jej zmenu a doplnenie,
c) vypracúva raz za tri roky akèný plán energetickej
efektívnosti (ïalej len akèný plán) v rozsahu pod¾a
osobitného predpisu18) a predkladá ho do 30. apríla
prísluného kalendárneho roka Európskej komisii
(ïalej len Komisia),
d) vypracúva raz roène správu o pokroku pri dosahovaní národného cie¾a energetickej efektívnosti (ïalej len
správa o energetickej efektívnosti) a predkladá ju do
30. apríla prísluného kalendárneho roka Komisii,
e) vypracúva a na iados Komisie aktualizuje ekonomicko-technické hodnotenie moností uplatnenia
systémov centralizovaného zásobovania teplom (ïalej len ekonomicko-technické hodnotenie).
(2) Vyí územný celok spolupracuje s ministerstvom pri vypracovaní akèného plánu.
(3) Koncepciu a akèný plán schva¾uje vláda.
(4) Správa o energetickej efektívnosti je základom
monitorovania pokroku pri dosahovaní národného cie¾a pod¾a § 5 ods. 1 písm. c) a obsahuje najmä
a) tatistické údaje za rok, ktorý predchádza predchádzajúcemu kalendárnemu roku, v èlenení
1. primárna energetická spotreba,
2. celková koneèná energetická spotreba,
3. koneèná energetická spotreba v èlenení pod¾a sektora
3.1. priemysel,
3.2. doprava,
3.3. domácnosti,
3.4. obchod a sluby,
4. hrubá pridaná hodnota v èlenení pod¾a sektora
4.1. priemysel,
4.2. obchod a sluby,
5. disponibilný príjem domácností,
6. hrubý domáci produkt,
7. výroba elektriny v tepelných elektráròach,
8. výroba elektriny z kombinovanej výroby elektriny
a tepla,

) Èlánok 2 prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) è. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení urèitých kategórií pomoci za zluèite¾né s vnútorným trhom pod¾a èlánkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).
7
) § 6 ods. 1 zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 158/2011 Z. z.
8
) § 3 písm. b) tretí bod zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9
) § 3 písm. c) piaty bod zákona è. 251/2012 Z. z.
10
) § 7 ods. 3 zákona è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona è. 184/2011 Z. z.
11
) § 3 písm. b) iesty bod zákona è. 251/2012 Z. z.
12
) § 3 písm. b) ôsmy bod zákona è. 251/2012 Z. z.
13
) § 3 písm. c) iesty bod zákona è. 251/2012 Z. z.
14
) § 3 písm. c) jedenásty bod zákona è. 251/2012 Z. z.
15
) § 2 písm. d) zákona è. 657/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
16
) § 2 písm. s) zákona è. 657/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
17
) Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov.
18
) Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 22. mája 2013, ktorým sa stanovuje vzor národných akèných plánov energetickej efektívnosti pod¾a
smernice 2012/27/EÚ Európskeho parlamentu a Rady (2013/242/EÚ) (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013).
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9. výroba tepla v tepelných elektráròach,
10. výroba tepla z vysoko úèinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla vrátane odpadového tepla
v priemysle,
11. palivové vstupy v tepelných elektráròach,
12. osobokilometre (okm),
13. tonokilometre (tkm),
14. poèet obyvate¾ov Slovenskej republiky,
15. analýza a zdôvodnenie spotreby energie v sektoroch so stabilnou alebo zvýenou spotrebou
energie,
b) aktualizované informácie o legislatívnych a nelegislatívnych opatreniach realizovaných v predchádzajúcom roku, ktoré prispievajú k plneniu národného
cie¾a pod¾a § 5 ods. 1 písm. c),
c) informácie pod¾a § 9 ods. 1 písm. a), § 10 ods. 3
písm. a) a c) a § 10 ods. 6 a 7,
d) úspory energie dosiahnuté za predchádzajúci rok
predpokladané pod¾a § 5 ods. 3 písm. c),
e) ak je to potrebné, úpravu národného cie¾a pod¾a § 5
ods. 3 písm. a),
f) informácie o dodatoèných opatreniach na splnenie
cie¾a u koneèného spotrebite¾a do roku 2020 zavedených pod¾a § 5 ods. 5 písm. a).
§5
Ciele energetickej efektívnosti
(1) Ministerstvo urèí
a) cie¾ úspor energie u koneèného spotrebite¾a do roku
2016 (ïalej len cie¾ u koneèného spotrebite¾a do
roku 2016),
b) cie¾ úspor energie u koneèného spotrebite¾a do roku
2020 (ïalej len cie¾ u koneèného spotrebite¾a do
roku 2020) a
c) národný cie¾ energetickej efektívnosti pre rok 2020
(ïalej len národný cie¾) vo forme absolútnej hodnoty primárnej energetickej spotreby a koneènej energetickej spotreby.
(2) Pri urèení a úprave národného cie¾a ministerstvo
zoh¾adní
a) cie¾ energetickej efektívnosti Európskej únie pre rok
2020 vo výke 1483 miliónov ton ropného ekvivalentu
primárnej energetickej spotreby a 1086 miliónov ton
ropného ekvivalentu koneènej energetickej spotreby,
b) ciele u koneèného spotrebite¾a pod¾a odseku 1
písm. a) a b),
c) cie¾ úspor energie budov pod¾a § 10 ods. 3 písm. a),
d) opatrenia pod¾a tohto zákona,
e) akèný plán,
f) energetickú politiku Slovenskej republiky19) a koncepciu,
g) environmentálnu politiku Slovenskej republiky, národnú stratégiu trvalo udrate¾ného rozvoja Slovenskej republiky a politiku na ochranu klímy Slovenskej republiky,
h) rozvoj energetickej decentralizácie a zvyovanie miery energetickej sebestaènosti regiónov,
i) potenciál nákladovo efektívnych úspor energie národného hospodárstva,
19
20
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j) vývoj a prognózu hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky,
k) zmeny v dovoze a vývoze energie,
l) rozvoj obnovite¾ných zdrojov energie,
m) jadrovú energetiku,
n) predchádzajúce opatrenia na zlepenie energetickej
efektívnosti,
o) energetickú bezpeènos a zniovanie závislosti Slovenskej republiky od dovozu energetických zdrojov
a palív,
p) energetickú chudobu domácností v Slovenskej republike,
q) zniovanie energetickej nároènosti hospodárstva
Slovenskej republiky a
r) iné opatrenia na zlepenie energetickej efektívnosti.
(3) Ministerstvo raz roène
a) hodnotí plnenie národného cie¾a, pod¾a potreby
upravuje národný cie¾ pri zoh¾adnení poiadaviek
pod¾a odseku 2 a informuje o jeho úprave Komisiu
v správe o energetickej efektívnosti,
b) hodnotí plnenie cie¾a u koneèného spotrebite¾a do
roku 2020 a informuje Komisiu o plnení cie¾a u koneèného spotrebite¾a do roku 2020 v správe o energetickej efektívnosti,
c) zverejòuje na svojom webovom sídle predpokladané
úspory energie na nasledujúci rok.
(4) Dosiahnutú úsporu energie je moné zapoèíta
len raz do
a) národného cie¾a,
b) cie¾a u koneèného spotrebite¾a do roku 2016,
c) cie¾a u koneèného spotrebite¾a do roku 2020.
(5) Ak sa nedosiahne cie¾ u koneèného spotrebite¾a
do roku 2016, ministerstvo
a) zavedie dodatoèné opatrenia na splnenie cie¾a u koneèného spotrebite¾a do roku 2020,
b) rozíri monitorovanie opatrení, ktoré prispievajú k plneniu cie¾a u koneèného spotrebite¾a do roku 2020.
§6
Potenciál systémov
centralizovaného zásobovania teplom
(1) Ministerstvo vypracúva, aktualizuje a zverejòuje
na svojom webovom sídle komplexné posúdenie potenciálu vyuitia systémov centralizovaného zásobovania
teplom (ïalej len komplexné posúdenie).
(2) Komplexné posúdenie obsahuje najmä
a) posúdenie podmienok podnikania týkajúcich sa
systémov centralizovaného zásobovania teplom,
b) vyhodnotenie potreby vyuite¾ného tepla a chladu
vhodného na uplatnenie v systémoch centralizovaného zásobovania teplom, a to najmä v úèinnom
centralizovanom zásobovaní teplom,20) v úèinnom
vykurovaní a chladení a v úèinnom individuálnom
vykurovaní a chladení,
c) prognózu potreby vyuite¾ného tepla a chladu pre
uplatnenie v úèinnom centralizovanom zásobovaní
teplom, v úèinnom vykurovaní a chladení a v úèinnom individuálnom vykurovaní a chladení na obdo-

) § 12 ods. 3 zákona è. 251/2012 Z. z.
) § 2 písm. z) zákona è. 657/2004 Z. z. v znení zákona è. 100/2014 Z. z.
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d)
e)
f)

g)
h)
i)
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bie najmenej desa rokov a pri zoh¾adnení rozvoja
potreby tepla a chladu v budovách a v priemysle,
posúdenie potenciálu úspor energie a zvyovania
energetickej úèinnosti systémov centralizovaného
zásobovania teplom,
návrh opatrení na najbliích pä rokov,
návrh strednodobej stratégie rozvoja systémov centralizovaného zásobovania teplom do roku 2030 zameranej najmä na
1. zvýenie podielu vysoko úèinnej kombinovanej
výroby elektriny a tepla,21) obnovite¾ných zdrojov
energie a vyuívania vykurovania a chladenia
z tepla z priemyselných procesov,22)
2. rozvoj úèinného centralizovaného zásobovania
teplom, úèinného vykurovania a chladenia a úèinného individuálneho vykurovania a chladenia,
3. podporu umiestòovania nových tepelných zariadení na výrobu elektriny a priemyselných zariadení vyrábajúcich teplo z priemyselných procesov
na miestach, kde je moné maximálne vyui dostupné teplo z priemyselných procesov na uspokojenie potreby tepla a chladu; tepelným zariadením na výrobu elektriny sa na úèely tohto zákona
rozumie zariadenie na výrobu elektriny,23) ktoré
vyrába elektrinu pomocou tepelných procesov,
4. podporu umiestòovania nových obytných zón alebo nových priemyselných zariadení, ktoré vo svojich priemyselných procesoch spotrebúvajú teplo
tam, kde môe dostupné teplo z priemyselných
procesov, ak je identifikované v komplexnom posúdení a v ekonomicko-technickom hodnotení,
prispie k uspokojeniu ich potreby tepla a chladu,
5. podporu zastupovania viacerých zariadení na
rovnakom mieste s cie¾om zaruèi optimálny súlad medzi potrebou a dodávkou tepla a chladu,
6. podporu napojenia tepelných zariadení na výrobu
elektriny, priemyselných zariadení vyrábajúcich
teplo z priemyselných procesov, spa¾ovní odpadov a iných zariadení vyuívajúcich odpad na výrobu energie, na miestny systém centralizovaného zásobovania teplom,
7. podporu napojenia obytných zón a priemyselných zariadení, ktoré vo svojich priemyselných
procesoch spotrebúvajú teplo, na miestny systém
centralizovaného zásobovania teplom,
návrh postupných krokov ovplyvòujúcich spotrebu
a úsporu tepla,
odhadované mnostvo úspor primárnej energie dosiahnutých v systémoch centralizovaného zásobovania teplom,
posúdenie efektívnosti vynaloenia nákladov zoh¾adòujúce národné záväzky prijaté v súvislosti so zá-
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väzkami v oblasti klimatických zmien, ktoré prijala
Európska únia pod¾a medzinárodnej zmluvy,24)
j) zoh¾adnenie ekonomicko-technického hodnotenia,
prièom sa identifikuje potenciál uplatnenia vysoko
úèinnej kombinovanej výroby, ktorej prínosy
1. prevyujú náklady,
2. neprevyujú náklady,
k) zoh¾adnenie moností miestnych a regionálnych trhov s teplom,
l) zoh¾adnenie miestnych a regionálnych koncepcií rozvoja tepelnej energetiky,25) najmä moného prepojenia systémov centralizovaného zásobovania teplom
a vysoko úèinnej kombinovanej výroby na úèely vybudovania úèinného centralizovaného zásobovania
teplom.
(3) Úèinným vykurovaním a chladením sa na úèely
tohto zákona rozumie spôsob vykurovania a chladenia,
ktorým sa v porovnaní s vykurovaním tandardným
kotlom pod¾a osobitného predpisu26) a chladením chladiacim systémom spåòajúcim minimálne poiadavky
na ekodizajn pod¾a osobitného predpisu27) nákladovo
efektívnym spôsobom merate¾ne zvýi energetická
úèinnos dodávky energie do systému, prièom sa zoh¾adòuje energia potrebná na abu, premenu, dopravu
a distribúciu dodanej energie.
(4) Úèinným individuálnym vykurovaním a chladením sa na úèely tohto zákona rozumie spôsob individuálneho vykurovania a chladenia, ktorým sa v porovnaní
s úèinným centralizovaným zásobovaním teplom merate¾ne zníi vstup primárnej energie z neobnovite¾ných
zdrojov energie, potrebný na dodanie jednej jednotky
energie dodanej v rámci prísluného vymedzenia systému alebo ktorý vyaduje rovnaký vstup primárnej
energie na dodanie jednej jednotky energie z neobnovite¾ných zdrojov energie, avak s niími nákladmi na
abu, premenu, dopravu a distribúciu energie.
(5) Ministerstvo vypracúva, aktualizuje a zverejòuje
na svojom webovom sídle tepelnú mapu Slovenskej republiky, ktorá obsahuje
a) oblasti, ktoré spotrebúvajú teplo alebo chlad, a to
1. obce a mestá s koeficientom zastavanosti územia
väèím ako 0,3; koeficientom zastavanosti územia sa na úèely tohto zákona rozumie pomer medzi plochou zastavanou stavbami nachádzajúcimi sa v zastavanom území obce28) a celkovou
plochou zastavaného územia obce,
2. priemyselné zóny s celkovou roènou spotrebou
tepla a chladu väèou ako 20 GWh,
b) existujúcu infratruktúru systémov centralizovaného zásobovania teplom,

) § 2 ods. 2 písm. j) zákona è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
22
) § 2 písm. aa) zákona è. 657/2004 Z. z. v znení zákona è.100/2014 Z. z.
23
) § 2 písm. b) prvý bod zákona è. 251/2012 Z. z.
24
) Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (oznámenie è. 139/2005 Z. z.).
25
) § 31 písm. a) zákona è. 657/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
26
) § 2 písm. g) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 79/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách na
úèinnos teplovodných kotlov spa¾ujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody.
27
) Príloha I k nariadeniu Komisie (EÚ) è. 206/2012 zo 6. marca 2012, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokia¾ ide o poiadavky na ekodizajn klimatizátorov a pohodových ventilátorov (Ú. v. EÚ L 72, 10. 3. 2012).
28
) § 139a ods. 8 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
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c) plánovanú infratruktúru systémov centralizovaného zásobovania teplom,
d) umiestnenie existujúcich
1. zariadení na výrobu elektriny s celkovou roènou
výrobou elektriny väèou ako 20 GWh,
2. spa¾ovní odpadov,29)
3. zariadení na kombinovanú výrobu elektriny
a tepla,30)
4. zdrojov centralizovaného zásobovania teplom,
e) umiestnenie systémov centralizovaného zásobovania teplom a umiestnenie plánovaných zariadení
pod¾a písmena d) spåòajúcich poiadavky pod¾a osobitného predpisu.31)
(6) Ministerstvo vypracuje a predloí Komisii aktualizáciu komplexného posúdenia, tepelnej mapy Slovenskej republiky a ekonomicko-technického hodnotenia
do jedného roka od oznámenia iadosti Komisie ministerstvu.
§7
Zdroje a rozvody energie
(1) Výrobca elektriny32) a výrobca tepla33) je povinný
pri výstavbe, prevádzke, rekontrukcii34) alebo modernizácii35) zariadenia na výrobu elektriny, zariadenia na
výrobu tepla alebo zariadenia na kombinovanú výrobu
elektriny a tepla zabezpeèi energetickú úèinnos premeny energie pod¾a § 31 ods. 1 písm. c) prvého bodu.
(2) Výrobca elektriny je povinný preukáza ministerstvu energetickým auditom monos dodávky vyuite¾ného tepla pri výstavbe nového zariadenia na výrobu
elektriny alebo pri rekontrukcii alebo modernizácii
existujúceho zariadenia na výrobu elektriny
a) prostredníctvom spa¾ovacích motorov s celkovým
elektrickým výkonom 1 MW a viac,
b) prostredníctvom spa¾ovacích turbín s celkovým
elektrickým výkonom 2 MW a viac,
c) na základe iných tepelných procesov s celkovým
elektrickým výkonom 10 MW a viac.
(3) Povinnos pod¾a odseku 2 sa nevzahuje na výrobcu elektriny, ktorý rekontruuje alebo modernizuje zariadenie na výrobu elektriny, ak sa pri rekontrukcii
alebo modernizácii nezvýi intalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny a výrobca elektriny monos
dodávky vyuite¾ného tepla preukázal pod¾a odseku 2
u pri výstavbe zariadenia na výrobu elektriny.
(4) Výrobca tepla, ktorý nevyrába teplo v zariadení na
kombinovanú výrobu elektriny a tepla, je povinný pri
29
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rekontrukcii alebo modernizácii zariadenia na výrobu
tepla s intalovaným tepelným výkonom 10 MW a viac
preukáza
ministerstvu
energetickým
auditom
monos dodávky elektriny vyrobenej vysoko úèinnou
kombinovanou výrobou elektriny a tepla.
(5) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy36) a prevádzkovate¾ distribuènej sústavy8) je povinný sledova a vyhodnocova energetickú úèinnos prenosu a distribúcie elektriny.
(6) Prevádzkovate¾ prepravnej siete37) a prevádzkovate¾ distribuènej siete9) je povinný sledova a vyhodnocova energetickú nároènos prepravy a distribúcie
plynu.
(7) Prevádzkovate¾ potrubia na prepravu pohonných látok a prevádzkovate¾ potrubia na prepravu
ropy38) je povinný sledova a vyhodnocova energetickú
nároènos prepravy pohonných látok a ropy.
(8) Prevádzkovate¾ verejného rozvodu tepla39) je povinný sledova a vyhodnocova energetickú úèinnos
rozvodu tepla.
(9) Prevádzkovate¾ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie40) je povinný sledova a vyhodnocova
energetickú nároènos prevádzky verejného vodovodu
alebo prevádzky verejnej kanalizácie.
(10) Prevádzkovatelia pod¾a odsekov 5 a 9 zalú
kadoroène do 30. apríla výsledky svojho hodnotenia
za predchádzajúci kalendárny rok prevádzkovate¾ovi
monitorovacieho systému energetickej efektívnosti
(ïalej len prevádzkovate¾ monitorovacieho systému).
§8
Dohoda o úspore energie
(1) Dohoda o úspore energie je písomná dohoda medzi ministerstvom a fyzickou osobou  podnikate¾om
alebo právnickou osobou, ktorou sa fyzická osoba
 podnikate¾ alebo právnická osoba zaväzuje
a) dosahova dohodnutú úsporu energie alebo
b) poskytova informácie o svojich opatreniach na zlepenie energetickej efektívnosti.
(2) Ministerstvo môe uzatvori dohodu o úspore
energie s fyzickou osobou  podnikate¾om alebo s právnickou osobou, ak jej uzatvorenie je v záujme plnenia
cie¾a u koneèného spotrebite¾a do roku 2020 a táto osoba
a) o uzatvorenie dohody o úspore energie ministerstvo
písomne poiada alebo

) § 2 písm. h) zákona è. 137/2010 Z. z. o ovzduí.
) § 2 ods. 2 písm. d) zákona è. 309/2009 Z. z.
31
) § 12 ods. 2 zákona è. 251/2012 Z. z.
§ 12 zákona è. 657/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
32
) § 3 písm. b) prvý bod zákona è. 251/2012 Z. z.
33
) § 2 písm. b) zákona è. 657/2004 Z. z.
34
) § 29 ods. 4 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 659/2004 Z. z.
35
) § 29 ods. 5 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení zákona è. 659/2004 Z. z.
36
) § 3 písm. b) druhý bod zákona è. 251/2012 Z. z.
37
) § 3 písm. c) tvrtý bod zákona è. 251/2012 Z. z.
38
) § 84 ods. 1 zákona è. 251/2012 Z. z.
39
) § 2 písm. m) zákona è. 657/2004 Z. z. v znení zákona è. 100/2014 Z. z.
40
) § 5 ods. 3 zákona è. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona è. 276/2001 Z. z.
o regulácii v sieových odvetviach.
30
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b) na základe výzvy ministerstva s uzavretím dohody
o úspore energie súhlasí.

(3) Stratégiu a aktualizáciu stratégie pod¾a odseku 1
schva¾uje vláda.

(3) Dohoda o úspore energie sa uzatvára na dobu urèitú do 31. decembra 2020. Dohodnutú výku úspory
energie pod¾a odseku 1 písm. a) nie je moné poèas
platnosti dohody o úspore energie meni.

(4) Ministerstvo predkladá Komisii aktualizáciu stratégie pod¾a odseku 3 v termíne predkladania akèného
plánu pod¾a § 4 ods. 1 písm. c).

(4) Ministerstvo môe od dohody o úspore energie odstúpi, ak zúèastnený subjekt neplní povinnosti, na
splnenie ktorých sa dohodou o úspore energie zaviazal.
(5) Zúèastnený subjekt môe od dohody o úspore
energie odstúpi, ak sa stane dohodnuté plnenie
nemoným; plnenie nie je nemoné, najmä ak ho
mono uskutoèni aj za saených podmienok alebo
s väèími nákladmi.
§9
Obnova budov
(1) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo
dopravy) v spolupráci s ministerstvom vypracuje
a kadé tri roky aktualizuje dlhodobú stratégiu aktivizácie investícií do obnovy budov (ïalej len stratégia),
ktorá obsahuje
a) preh¾ad budov v èlenení pod¾a osobitného predpisu,41)
b) nákladovo efektívny spôsob obnovy budov pod¾a kategórie budov a klimatickej oblasti,
c) opatrenia na podporu nákladovo efektívnej håbkovej
obnovy budov,
d) dlhodobý plán obnovy verejných budov a súkromných budov na úèely usmernenia investièných rozhodnutí individuálnych investorov, odvetvia stavebníctva a finanèných intitúcií,
e) odhad oèakávaných úspor energie a iných prínosov,
najmä prínosov pre ekonomicky zaostávajúce regióny, energetickú bezpeènos a zníenie emisií skleníkových plynov, podloený údajmi z monitorovacieho
systému energetickej efektívnosti.
(2) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) håbkovou obnovou budovy uskutoènenie významnej
obnovy budovy42) a významnej obnovy technického
zariadenia budovy, ktorou sa dosiahne zaradenie
budovy do minimálnej energetickej triedy poadovanej pod¾a osobitného predpisu,43) pri ktorej sa zoh¾adní ivotný cyklus jednotlivých prvkov budovy
a ktorá sa uskutoèní jednorazovo alebo postupne
v súlade s projektovou dokumentáciou,44)
b) významnou obnovou technického zariadenia budovy obnova technického systému vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, chladenia, osvetlenia
budov a ich kombinácie,45) ktorej investièné náklady
sú vyie ako 50 % investièných nákladov na obstaranie nového porovnate¾ného technického zariadenia budovy.
41

)
)
43
)
44
)
45
)
46
)
42

§
§
§
§
§
§

3
2
3
4
2
2

ods.
ods.
ods.
ods.
ods.
ods.

5
7
7
3
1
3

§ 10
Obnova budov ústredných orgánov tátnej správy
(1) Ministerstvo dopravy v spolupráci s ústrednými
orgánmi tátnej správy a verejnými subjektmi vypracúva kadoroène plán obnovy relevantných budov (ïalej
len plán obnovy) na nasledujúci kalendárny rok, aspoò v rozsahu plnenia cie¾a úspor energie budov pod¾a
odseku 3 písm. a).
(2) Relevantnou budovou sa na úèely tohto zákona
rozumie budova pod¾a osobitného predpisu46) v správe5)
ústredného orgánu tátnej správy, ktorá k 1. januáru
prísluného kalendárneho roka nespåòa minimálne
poiadavky na energetickú hospodárnos budovy pod¾a osobitného predpisu44) a ktorej celková podlahová
plocha je väèia ako 250 m2.
(3) Plán obnovy obsahuje najmä
a) cie¾ úspor energie budov zodpovedajúci roènej obnove vo výke troch percent zo súètu celkovej podlahovej plochy relevantných budov,
b) spôsob výpoètu cie¾a úspor energie budov,
c) zoznam budov urèených na obnovu v nasledujúcom
kalendárnom roku, ktorý obsahuje
1. návrh obnovy budovy pod¾a jednotlivých opatrení,
2. celkovú podlahovú plochu budovy,
3. zdroje financovania obnovy budovy,
4. plánovanú úsporu energie budovy,
5. osobu zodpovednú za uskutoènenie obnovy budovy.
(4) Pri tvorbe plánu obnovy sa zoh¾adòuje najmä
najhoria energetická hospodárnos budovy,
najvyia celková spotreba energie budovy,
potenciál úspory energie budovy,
doba uívania budovy,
vek budovy,
dlhodobá vyuite¾nos budovy,
pecifické náklady na jednotku úspory energie vyèíslené na základe odborného odhadu,
h) monosti financovania obnovy budovy,
i) miera ekonomickej výkonnosti regiónu.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(5) Plán obnovy schva¾uje vláda.
(6) Ministerstvo dopravy vedie zoznam relevantných
budov, zverejòuje ho na svojom webovom sídle a kadoroène ho aktualizuje do 31. decembra. V zozname pod¾a prvej vety sa pre kadú relevantnú budovu uvádza
a) celková podlahová plocha budovy,
b) energetická hospodárnos budovy.

zákona è. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zákona è. 555/2005 Z. z. v znení zákona è. 300/2012 Z. z.
zákona è. 555/2005 Z. z. v znení zákona è. 300/2012 Z. z.
zákona è. 555/2005 Z. z. v znení zákona è. 300/2012 Z. z.
písm. b) tvrtý bod zákona è. 555/2005 Z. z. v znení zákona è. 300/2012 Z. z.
zákona è. 555/2005 Z. z. v znení zákona è. 300/2012 Z. z.
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(7) V zozname pod¾a odseku 6 sa neuvádzajú budovy pod¾a osobitného predpisu47) a stavby pre obranu
tátu a bezpeènos tátu48) okrem bytových budov49)
a administratívnych budov.50)
(8) Ústredné orgány tátnej správy sú povinné
kadoroène do 28. februára poskytnú prevádzkovate¾ovi monitorovacieho systému v elektronickej podobe
údaje na monitorovanie energetickej nároènosti verejných budov, ktoré spravujú5) a ktoré boli významne
obnovené42) v predchádzajúcom kalendárnom roku;
energetickou nároènosou verejnej budovy sa na úèely
tohto zákona rozumie pomer nameranej roènej spotreby energie vo verejnej budove a celkovej podlahovej plochy verejnej budovy.
(9) Povinnos pod¾a odseku 8 sa nevzahuje na poskytovanie údajov, ktoré podliehajú ochrane pod¾a
osobitného predpisu.51)
(10) Prevádzkovate¾ monitorovacieho systému kadoroène do 31. marca vypracuje a predloí ministerstvu
správu z monitorovania energetickej nároènosti verejných budov pod¾a odseku 8.
(11) Ministerstvo alebo ním urèená organizácia
kadoroène
a) zverejòuje správu pod¾a odseku 10 na svojom webovom sídle,
b) overí na základe monitorovania energetickej nároènosti verejných budov dosiahnutú úsporu energie
tatisticky významného podielu obnovených budov
pod¾a odseku 8.
§ 11
Spotreba energie v budovách
(1) Vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou
väèou ako 1000 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním alebo so spoloènou prípravou teplej vody je povinný
a) zabezpeèi a udriava hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v budove,
b) vybavi vykurovací systém automatickou reguláciou
parametrov teplonosnej látky na kadom tepelnom
spotrebièi, v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s dlhodobým pobytom
osôb,52)
c) zabezpeèi a udriava hydraulicky vyregulované
rozvody teplej vody,
d) vybavi rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou
izoláciou.
(2) Vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou
väèou ako 1000 m2 je povinný poskytnú prevádzkovate¾ovi monitorovacieho systému elektronicky súbor
47

)
)
49
)
50
)
51
)
52
)
53
)
54
)
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údajov o celkovej spotrebe energie a o opatreniach na
zlepenie energetickej efektívnosti za predchádzajúci
kalendárny rok, ak o to prevádzkovate¾ monitorovacieho systému poiada, a to najneskôr do 90 dní od doruèenia iadosti o poskytnutie súboru údajov.
(3) Vlastník budovy je povinný úètova kadému nájomcovi náklady na spotrebu energie oddelene od nákladov na ostatné poskytované sluby, ak celková podlahová plocha budovy, v ktorej sa priestor prenajíma,
je väèia ako 1000 m2 a spotreba energie nájomcu je
meraná oddelene samostatným urèeným meradlom.53)
(4) Za splnenie povinností pod¾a odsekov 1 a 3 v bytovom dome zodpovedá spoloèenstvo vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v bytovom dome alebo správca.54) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome je povinný umoni spoloèenstvu vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo
správcovi splni povinnosti pod¾a odsekov 1 a 3, inak
zodpovedá za vzniknutú kodu.
(5) Povinnosti pod¾a odseku 4 sa vzahujú aj na
správcu55) a vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v budove, ktorá nemá charakter bytového domu.
(6) Povinnosti pod¾a odsekov 1 a 3 sa nevzahujú na
a) budovy, na ktoré sa nevzahujú postupy a opatrenia
energetickej hospodárnosti budov pod¾a osobitného
predpisu,47)
b) stavby pre obranu tátu a bezpeènos tátu okrem
bytových budov a administratívnych budov,
c) priemyselné budovy a sklady, nádre a silá,56) po¾nohospodárske budovy a sklady, stajne a matale,57)
d) budovy chránené pod¾a osobitného predpisu.51)
(7) Povinnos pod¾a odseku 1 písm. d) sa nevzahuje
na rozvody tepla alebo rozvody teplej vody, ak
a) sú v projektovej dokumentácii rozvody tepla urèené
na vykurovanie priestoru alebo na temperovanie
priestoru,
b) je obmedzená funkènos armatúr,
c) je potrebné dochladi teplonosnú látku pod urèenú
teplotu alebo
d) sa preukáe energetickým auditom, e vybavi rozvody tepla alebo rozvody teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou nie je technicky moné, nákladovo primerané a vzh¾adom na dlhodobý potenciál úspory
tepla efektívne.
§ 12
Energetický audítor
(1) Energetickým audítorom je fyzická osoba zapísaná v zozname energetických audítorov.

§ 2 ods. 2 písm. a) a c) a e) zákona è. 555/2005 Z. z. v znení zákona è. 300/2012 Z. z.
§ 139b ods. 9 a 10 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 43b zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
§ 43c ods. 1 písm. b) zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 62 písm. f) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 8 zákona è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 431/2004 Z. z.
§ 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
neskorích predpisov.
55
) § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
56
) § 43c ods. 1 písm. e) zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
57
) § 43c ods. 1 písm. j) zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
48
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(2) Ministerstvo alebo ním urèená organizácia vedie, pravidelne aktualizuje a na svojom webovom sídle
zverejòuje zoznam energetických audítorov, ktorý obsahuje
a) meno a priezvisko,
b) adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
c) dátum vykonania skúky odbornej spôsobilosti na
výkon èinnosti energetického audítora (ïalej len
skúka odbornej spôsobilosti) alebo dátum zápisu
do zoznamu energetických audítorov,
d) dátum vydania potvrdenia o zápise do zoznamu
energetických audítorov,
e) dátum absolvovania aktualizaènej odbornej prípravy.
(3) Na iados energetického audítora ministerstvo
alebo organizácia urèená ministerstvom v zozname
energetických audítorov zverejnenom pod¾a odseku 2
uvedie
a) adresu zamestnávate¾a energetického audítora,
b) telefónne èíslo energetického audítora alebo jeho zamestnávate¾a,
c) adresu elektronickej poty energetického audítora
alebo jeho zamestnávate¾a.
(4) Podmienkou na zápis do zoznamu energetických
audítorov je úspené absolvovanie skúky odbornej
spôsobilosti.
(5) Skúku odbornej spôsobilosti môe vykona iadate¾, ktorý má
a) ukonèené úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania alebo ukonèené vysokokolské
vzdelanie technického zamerania, ekonomického
zamerania alebo prírodovedného smeru so zameraním na matematiku, fyziku alebo chémiu a
b) odbornú prax v oblasti energetického poradenstva
alebo technicko-ekonomických analýz pri premene
energie, distribúcii energie alebo spotrebe energie
1. pä rokov pri ukonèení úplného stredného odborného vzdelania,
2. tri roky pri ukonèení vysokokolského vzdelania
prvého stupòa,
3. dva roky pri ukonèení vysokokolského vzdelania
druhého stupòa.
(6) Vzdelanie sa preukazuje kópiou dokladov o ukonèení vzdelania pod¾a odseku 5 písm. a).
(7) Odborná prax sa preukazuje kópiou dokladov
o odbornej praxi. Doklad o odbornej praxi môe iadate¾ nahradi èestným vyhlásením.
(8) Úspené absolvovanie skúky odbornej spôsobilosti sa preukazuje osvedèením o odbornej spôsobilosti.
(9) Ministerstvo alebo ním urèená organizácia zapíe fyzickú osobu do zoznamu energetických audítorov
do 30 dní odo dòa úspeného absolvovania skúky odbornej spôsobilosti a vydá jej o tom potvrdenie.
(10) Energetický audítor je povinný zúèastòova sa
aspoò raz za tri roky aktualizaènej odbornej prípravy.
Prvýkrát sa zúèastní aktualizaènej odbornej prípravy
58
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najneskôr do troch rokov odo dòa zápisu do zoznamu
energetických audítorov.
(11) Energetický audítor je povinný kadoroène do
31. marca zasla prevádzkovate¾ovi monitorovacieho
systému súbor údajov z kadého ním vykonaného
energetického auditu za predchádzajúci kalendárny
rok.
(12) Ministerstvo alebo ním urèená organizácia vyèiarkne energetického audítora zo zoznamu energetických audítorov, ak
a) energetický audítor o to písomne poiadal,
b) vyèiarknutie navrhol orgán dozoru pod¾a § 27 ods. 1
písm. e) a bolo preukázané, e energetický audítor
1. sa nezúèastnil aktualizaènej odbornej prípravy
pod¾a odseku 10,
2. pri výkone energetického auditu nedodral ustanovenia veobecne záväzného právneho predpisu
pod¾a § 31 ods. 1 písm. g) prvého bodu,
c) energetický audítor ani na výzvu prevádzkovate¾a
monitorovacieho systému nezaslal súbor údajov
pod¾a odseku 11,
d) energetický audítor zomrel alebo bol vyhlásený za
màtveho.
(13) Ministerstvo alebo ním urèená organizácia zapíe fyzickú osobu, ktorá bola vyèiarknutá zo zoznamu
energetických audítorov pod¾a odseku 12 písm. b) alebo písm. c), do zoznamu energetických audítorov po
úspenom opätovnom absolvovaní skúky odbornej
spôsobilosti.
(14) Nezúèastnenie sa aktualizaènej odbornej prípravy pod¾a odseku 10, nezaslanie súboru údajov pod¾a
odseku 11 ani na výzvu prevádzkovate¾a monitorovacieho systému, alebo nedodranie ustanovení veobecne záväzného právneho predpisu pod¾a § 31 ods. 1
písm. g) prvého bodu pri výkone energetického auditu
sa povauje za osobitne závané poruenie tohto zákona na úèely zruenia ivnostenského oprávnenia.58)
§ 13
Výkon èinnosti energetického audítora
(1) Energetický audit vykonáva energetický audítor ako
a) podnikanie pod¾a osobitného predpisu59) alebo
b) zamestnanec fyzickej osoby  podnikate¾a alebo
právnickej osoby, ktorá vykonáva energetický audit
ako podnikanie pod¾a osobitného predpisu.59)
(2) Energetický audítor môe aj bez splnenia podmienok pod¾a odseku 1 vykona energetický audit pre ve¾ký podnik, ak je u neho v pracovnom pomere.
(3) Energetický audit môe vykona aj osoba, ktorá
má trvalý pobyt alebo sídlo na území iného èlenského
tátu Európskej únie alebo tátu, ktorý je zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak je drite¾om oprávnenia na výkon èinnosti energetického audítora pod¾a právnych predpisov iného
èlenského tátu Európskej únie alebo tátu, ktorý je
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

) § 58 ods. 1 písm. c) zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
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§ 14
Energetický audit
(1) Ve¾ký podnik je povinný zabezpeèi vykonanie
a) energetického auditu aspoò raz za tyri roky alebo
b) energetického auditu, ktorý je súèasou zavedeného
certifikovaného systému energetického manaérstva60)
alebo systému environmentálneho manaérstva,61)
vypracovaného osobou pod¾a § 13 v rozsahu pod¾a
§ 31 ods. 1 písm. g) druhého bodu.
(2) Výstupom z energetického auditu je písomná správa z energetického auditu a súhrnný informaèný list.
(3) Ministerstvo alebo ním urèená organizácia zverejòuje na svojom webovom sídle súhrnný informaèný list
poskytnutý prevádzkovate¾ovi monitorovacieho systému pod¾a odseku 7, ak
a) vypracovanie energetického auditu bolo financované
alebo spolufinancované z verejných prostriedkov62)
alebo
b) ve¾ký podnik o to poiadal.
(4) Súhrnný informaèný list obsahuje
a) názov a sídlo auditovaného verejného subjektu alebo obchodné meno, identifikaèné èíslo a sídlo auditovaného ve¾kého podniku,
b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu energetického audítora, ktorý vykonal energetický audit,
c) zoznam opatrení na zlepenie energetickej efektívnosti navrhnutých v písomnej správe z energetického auditu,
d) predpokladané úspory energie dosiahnuté opatreniami pod¾a písmena c),
e) predpokladané finanèné náklady na realizáciu opatrení pod¾a písmena c),
f) iné údaje z písomnej správy z energetického auditu
urèené auditovaným verejným subjektom alebo auditovaným ve¾kým podnikom na zverejnenie.
(5) Písomná správa z energetického auditu a súhrnný
informaèný list nesmú obsahova ustanovenia zamedzujúce ich poskytnutie poskytovate¾ovi energetickej sluby.
(6) Ve¾ký podnik je povinný uchováva písomnú správu z energetického auditu a podklady pouité pri energetickom audite do vykonania ïalieho energetického
auditu pod¾a odseku 1.
(7) Ve¾ký podnik je povinný poskytnú prevádzkovate¾ovi monitorovacieho systému elektronicky súbor
údajov pre monitorovací systém a súhrnný informaèný
list najneskôr do 30 dní od vyhotovenia súhrnného informaèného listu.
(8) Ve¾ký podnik je povinný poskytnú prevádzkovate¾ovi monitorovacieho systému písomnú správu
z energetického auditu na úèel overenia postupu pri výkone energetického auditu, obsahu písomnej správy
60

Èiastka 100

z energetického auditu a súhrnného informaèného listu do 30 dní od doruèenia písomnej iadosti
prevádzkovate¾a monitorovacieho systému.
(9) Mikropodnik, malý podnik a stredný podnik,6)
ktorý zabezpeèil vykonanie energetického auditu spolufinancovaného z verejných prostriedkov alebo z podporných programov financovaných z prostriedkov medzinárodných finanèných intitúcií, je povinný
a) uchováva písomnú správu z energetického auditu
a súhrnný informaèný list do vykonania ïalieho
energetického auditu,
b) poskytnú prevádzkovate¾ovi monitorovacieho systému na úèel overenia postupu pri výkone energetického auditu, obsahu písomnej správy z energetického auditu a súhrnného informaèného listu písomnú
správu z energetického auditu najneskôr do 30 dní
od doruèenia písomnej iadosti prevádzkovate¾a monitorovacieho systému,
c) zasla prevádzkovate¾ovi monitorovacieho systému
súbor údajov pre monitorovací systém a súhrnný informaèný list do 30 dní od vyhotovenia súhrnného
informaèného listu.
(10) Ministerstvo alebo organizácia urèená ministerstvom posúdi postup pri výkone energetického auditu,
obsah písomnej správy z energetického auditu a súhrnného informaèného listu na základe písomnej správy
z energetického auditu zaslanej prevádzkovate¾ovi monitorovacieho systému pod¾a odseku 8 a odseku 9 písm. b).
§ 15
Energetická sluba
(1) Energetická sluba je sluba poskytovaná na základe zmluvy uzatvorenej medzi poskytovate¾om energetickej sluby a prijímate¾om energetickej sluby,
v dôsledku ktorej dochádza k preukázate¾ne overite¾ným a merate¾ným alebo k odhadnute¾ným úsporám
energie a k zlepeniu energetickej efektívnosti a ktorá
umoòuje dosiahnu finanènú alebo materiálnu výhodu pre vetky zmluvné strany získanú energeticky
úèinnejou technológiou alebo èinnosou, ktorá zahàòa prevádzku, údrbu alebo kontrolu potrebnú na poskytnutie energetickej sluby.
(2) Energetická sluba sa poskytuje ako
a) podporná energetická sluba,
b) energetická sluba s garantovanou úsporou energie
(ïalej len garantovaná energetická sluba).
(3) Za energetickú slubu sa nepovauje
a) samostatná dodávka energie na základe zmluvy
pod¾a osobitného predpisu,63)
b) rozpoèítanie nákladov na teplo alebo teplú vodu
pod¾a osobitného predpisu64) správcom, alebo spoloèenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v dome.65)

) STN EN ISO 50001 Systém energetického manaérstva. Poiadavky s návodom na pouívanie (ISO 50001: 2011) (38 0005).
) STN EN ISO 14001/AC Systémy environmentálneho manaérstva. Poiadavky s pokynmi na pouitie (ISO 14001: 2004/Cor. 1: 2009)
(83 9001).
62
) § 2 písm. a) zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
63
) Napríklad § 19 zákona è. 657/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 26 ods. 1 a § 47 ods. 1 zákona è. 251/2012 Z. z.
64
) § 10 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. v znení zákona è. 268/2007 Z. z.
65
) § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(4) Poskytovanie energetickej sluby sa nepovauje
za regulovanú èinnos pod¾a osobitného predpisu.66)
(5) Distribútor energie a dodávate¾ energie je povinný
umoni vykonávanie opatrení na zlepenie energetickej efektívnosti, ktorých výsledkom je absolútne
zníenie spotreby energie na základe zníenia mernej
spotreby energie.
(6) Prijímate¾ energetickej sluby je povinný poskytovate¾ovi energetickej sluby poskytnú vetky informácie potrebné na poskytnutie energetickej sluby.
(7) Ministerstvo vypracúva a predkladá Komisii
kadé tri roky v termíne predkladania akèného plánu
pod¾a § 4 ods. 1 písm. c) hodnotenie rozvoja energetických sluieb, obsahujúce aktuálny stav rozvoja energetických sluieb, existujúce bariéry rozvoja energetických sluieb, predpoklady a návrh podporných
opatrení na odstránenie bariér rozvoja energetických
sluieb na najbliie tri roky a hodnotenie kvality poskytovania energetických sluieb v Slovenskej republike.
(8) Ministerstvo vypracúva hodnotenie pod¾a odseku 7 v spolupráci so záujmovými zdrueniami právnických osôb67) a profesijnými komorami pôsobiacimi
v oblasti energetickej efektívnosti.
§ 16

a) meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikaèné
èíslo fyzickej osoby  podnikate¾a, alebo obchodné
meno, identifikaèné èíslo, sídlo a tatutárny orgán
právnickej osoby,
b) dátum zaèiatku, zmeny alebo ukonèenia poskytovania podpornej energetickej sluby.
(4) Poskytovate¾ podpornej energetickej sluby zasiela kadoroène do 31. marca prevádzkovate¾ovi monitorovacieho systému informácie za predchádzajúci kalendárny rok o
a) poète poskytnutých podporných energetických
sluieb,
b) predpokladaných vplyvoch poskytnutých podporných energetických sluieb na zlepenie energetickej efektívnosti a na zvyovanie úspor energie,
c) dosiahnutých úsporách energie poskytnutím podpornej energetickej sluby.
(5) Ministerstvo vedie, pravidelne aktualizuje a na
svojom webovom sídle zverejòuje zoznam poskytovate¾ov podpornej energetickej sluby, ktorý obsahuje
a) meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikaèné
èíslo fyzickej osoby  podnikate¾a, alebo obchodné
meno, identifikaèné èíslo, sídlo a tatutárny orgán
právnickej osoby,
b) vymedzenie èinnosti pod¾a odseku 1,
c) dátum zaèiatku, zmeny alebo ukonèenia poskytovania podpornej energetickej sluby.

Podporná energetická sluba
(1) Podporná energetická sluba je energetická
sluba poskytovaná na základe zmluvy uzatvorenej
medzi poskytovate¾om podpornej energetickej sluby
a prijímate¾om podpornej energetickej sluby, predmetom ktorej je
a) poradenská a informaèná èinnos o monostiach úspor energie pre prijímate¾a podpornej energetickej
sluby,
b) vzdelávanie a kolenie zamestnancov prijímate¾a
podpornej energetickej sluby o zlepovaní energetickej efektívnosti,
c) optimalizácia prevádzky a nákladov zariadenia alebo budovy vo vlastníctve prijímate¾a podpornej energetickej sluby,
d) energetický manament pre prijímate¾a podpornej
energetickej sluby okrem zavedeného systému
energetického manaérstva,60) alebo
e) rozpoèítanie nákladov na teplo alebo teplú vodu
pod¾a osobitného predpisu64) vykonané pre spoloèenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v dome65) alebo pre správcu.
(2) Poskytovate¾ podpornej energetickej sluby je povinný oznámi ministerstvu do 30 dní zaèiatok, zmenu
alebo ukonèenie poskytovania podpornej energetickej
sluby. O splnení oznamovacej povinnosti pod¾a prvej
vety vydá ministerstvo poskytovate¾ovi podpornej energetickej sluby do 30 dní potvrdenie.
(3) Oznámenie a potvrdenie o splnení oznamovacej
povinnosti pod¾a odseku 2 obsahuje
66
67
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§ 17
Garantovaná energetická sluba
(1) Garantovanou energetickou slubou je energetická sluba poskytovaná na základe zmluvy o energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie (ïalej
len zmluva o energetickej efektívnosti).
(2) Zmluva o energetickej efektívnosti musí ma písomnú formu.
(3) Zmluvou o energetickej efektívnosti je zmluva
uzatvorená medzi poskytovate¾om garantovanej energetickej sluby a prijímate¾om garantovanej energetickej sluby, na základe ktorej je poskytovate¾ovi garantovanej energetickej sluby odplata za poskytnuté
sluby uhrádzaná pod¾a toho, èi skutoène dosiahol
zmluvne urèené hodnoty zlepenia energetickej efektívnosti, a ktorej predmetom je
a) spracovanie energetickej analýzy a realizácia opatrení navrhnutých v energetickej analýze,
b) spracovanie energetického auditu a realizácia opatrení navrhnutých v energetickom audite,
c) návrh a príprava uceleného projektu zameraného na
energetickú efektívnos (ïalej len projekt), ktorý
obsahuje najmä
1. analýzu existujúceho stavu,
2. návrh opatrení,
3. projektovanie a realizáciu opatrení, intaláciu
projektu a skúobnú prevádzku,
4. zabezpeèenie a preukazovanie dosahovania garantovaných úspor,

) Zákon è. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach v znení neskorích predpisov.
) § 20f Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
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5. financovanie projektu,
d) prevádzka a údrba energetických zariadení68) vrátane kolenia pouívate¾a, monitorovania a prevádzky systému,
e) monitorovanie a hodnotenie spotreby energie po prijatí opatrení na zlepenie energetickej efektívnosti,
f) zabezpeèenie palív a energie na úèel poskytovania
výkonov najmä v oblasti kvality vnútornej klímy
v budovách, osvetlenia a prevádzky zariadení, ktoré
spotrebúvajú energiu,
g) dodávka energetických zariadení alebo
h) dlhodobá záruka prevádzky intalovaného nového
zariadenia a dosahovaných úspor.
(4) Zmluvne urèenými hodnotami zlepenia energetickej efektívnosti sú
a) garantované úspory energie,
b) dåka trvania zmluvného vzahu,
c) výka investície pri rekontrukcii, prevádzke alebo
údrbe zariadenia alebo obnove, prevádzke alebo
údrbe budovy, ktorá je predmetom garantovanej
energetickej sluby, a
d) iné dohodnuté kritérium súvisiace s úsporou energie, najmä
1. zlepenie funkènosti zariadenia,
2. zlepenie energetickej úèinnosti zariadenia,
3. zlepenie energetickej hospodárnosti budovy,
4. zníenie ceny za poskytované sluby,
5. zníenie prevádzkových nákladov a nákladov na
energiu.
§ 18
Zmluva o energetickej
efektívnosti pre verejný sektor
(1) Zmluvou o energetickej efektívnosti pre verejný
sektor je zmluva o energetickej efektívnosti, ak
a) sa na plnenie zmluvy o energetickej efektívnosti
vyuívajú verejné prostriedky,
b) poskytovate¾om garantovanej energetickej sluby je
verejný subjekt,
c) prijímate¾om garantovanej energetickej sluby je verejný subjekt alebo
d) predmetom zmluvy o energetickej efektívnosti je
zlepenie energetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia vo vlastníctve Slovenskej republiky, obce
alebo vyieho územného celku.
(2) Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný
sektor musí obsahova
a) zmluvne urèené hodnoty zlepenia energetickej
efektívnosti,
b) záruku garantovaných úspor energie poèas trvania
zmluvy alebo dátum, kedy sa má zmluvne urèená hodnota zlepenia energetickej efektívnosti dosiahnu,
c) referenènú spotrebu energie v energetickom a finanènom vyjadrení,
d) prepoèet garantovaných úspor energie, ak sa zmenia
vstupné parametre oproti referenènej spotrebe energie,
e) povinnosti zmluvných strán, ak sa nedosiahnu
zmluvne urèené hodnoty zlepenia energetickej
efektívnosti,
68

) § 12 ods. 1 zákona è. 251/2012 Z. z.
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f) povinnosti zmluvných strán, ak sa prekroèia zmluvne urèené hodnoty zlepenia energetickej efektívnosti, a spôsob pouitia peòaného rozdielu,
g) povinnos poskytovate¾a garantovanej energetickej
sluby predklada prijímate¾ovi garantovanej energetickej sluby aspoò raz roène správu o vyhodnotení zmluvne urèených hodnôt zlepenia energetickej
efektívnosti,
h) povinnos prijímate¾a garantovanej energetickej
sluby uhradi cenu garantovanej energetickej
sluby v urèenom termíne a spôsob úhrady,
i) spôsob a formu platieb za sluby, úspory a investície,
j) spôsob financovania garantovanej energetickej
sluby,
k) zodpovednos poskytovate¾a garantovanej energetickej sluby za správnos projektu a za realizáciu
navrhnutých opatrení na zlepenie energetickej
efektívnosti,
l) povinnos prijímate¾a garantovanej energetickej
sluby zabezpeèi podmienky na realizáciu opatrení
na zlepenie energetickej efektívnosti,
m) povinnos prijímate¾a garantovanej energetickej
sluby zabezpeèi správne prevádzkovanie dodanej
technológie, zariadenia alebo budovy,
n) dobu vykonávania opatrení na zlepenie energetickej efektívnosti,
o) spôsob prevodu vlastníctva intalovaných zariadení
na prijímate¾a garantovanej energetickej sluby,
p) dobu, na ktorú sa zmluva uzatvára,
q) ustanovenia o meraní a overovaní dosiahnutých garantovaných úspor energie,
r) ustanovenia o kontrolách kvality,
s) ustanovenia zahàòajúce rovnocenné poiadavky do
vetkých subdodávate¾ských zmlúv s tretími stranami,
t) povinnos dokumentova vetky zmeny uskutoènené poèas projektu,
u) podmienky odstúpenia od zmluvy a výpovednú lehotu zmluvy, ak bola zmluva uzatvorená na dobu neurèitú.
§ 19
Poskytovate¾ garantovanej energetickej sluby
(1) Garantovanú energetickú slubu môe poskytova
a) drite¾ osvedèenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej sluby pod¾a odseku 3 alebo
b) energetický audítor.
(2) Èinnos poskytovate¾a garantovanej energetickej
sluby mono vykonáva ako
a) podnikanie pod¾a osobitného predpisu59) alebo
b) zamestnanec fyzickej osoby  podnikate¾a alebo
právnickej osoby, ktorá vykonáva èinnos poskytovate¾a garantovanej energetickej sluby ako podnikanie pod¾a osobitného predpisu.59)
(3) Úspené absolvovanie skúky odbornej spôsobilosti na výkon èinnosti poskytovate¾a garantovanej

Èiastka 100

Zbierka zákonov è. 321/2014

energetickej sluby sa preukazuje osvedèením o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej sluby.
(4) Skúku odbornej spôsobilosti na výkon èinnosti
poskytovate¾a garantovanej energetickej sluby môe
vykona iadate¾, ktorý má
a) ukonèené úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania alebo ukonèené vysokokolské
vzdelanie technického zamerania, ekonomického
zamerania alebo prírodovedného smeru so zameraním na matematiku, fyziku alebo chémiu,
b) odbornú prax v oblasti energetického poradenstva
alebo technicko-ekonomických analýz pri premene
energie, distribúcii energie alebo spotrebe energie
1. pä rokov pri ukonèení úplného stredného odborného vzdelania,
2. tri roky pri ukonèení vysokokolského vzdelania
prvého stupòa,
3. dva roky pri ukonèení vysokokolského vzdelania
druhého stupòa.
(5) Vzdelanie sa preukazuje kópiou dokladov
o ukonèení vzdelania pod¾a odseku 4 písm. a).
(6) Odborná prax sa preukazuje kópiou dokladov
o odbornej praxi. Doklad o odbornej praxi môe iadate¾ nahradi èestným vyhlásením.
(7) Garantovanú energetickú slubu môe poskytova aj osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území
iného èlenského tátu Európskej únie alebo tátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak je drite¾om oprávnenia na poskytovanie garantovanej energetickej sluby pod¾a
právnych predpisov iného èlenského tátu Európskej
únie alebo tátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody
o Európskom hospodárskom priestore.
(8) Drite¾ osvedèenia o odbornej spôsobilosti na
poskytovanie garantovanej energetickej sluby je povinný zúèastòova sa aspoò raz za tri roky aktualizaènej odbornej prípravy. Prvýkrát sa zúèastní aktualizaènej odbornej prípravy najneskôr do troch rokov odo dòa
vydania osvedèenia o odbornej spôsobilosti.
(9) Drite¾ osvedèenia o odbornej spôsobilosti na
poskytovanie garantovanej energetickej sluby alebo
energetický audítor je povinný do 30 dní oznámi ministerstvu
a) dátum zaèiatku poskytovania garantovanej energetickej sluby spolu s údajmi pod¾a odseku 11,
b) dátum zmeny alebo ukonèenia poskytovania garantovanej energetickej sluby.
(10) O splnení oznamovacej povinnosti pod¾a odseku 9 vydá ministerstvo poskytovate¾ovi garantovanej
energetickej sluby do 30 dní potvrdenie, ktoré obsahuje údaje pod¾a odseku 11.
(11) Ministerstvo vedie, pravidelne aktualizuje a na
svojom webovom sídle zverejòuje zoznam poskytovate¾ov garantovanej energetickej sluby, ktorý obsahuje
a) meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikaèné
èíslo fyzickej osoby  podnikate¾a, alebo obchodné
meno, identifikaèné èíslo, sídlo a tatutárny orgán
právnickej osoby,
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b) dátum vydania osvedèenia o odbornej spôsobilosti
na poskytovanie garantovanej energetickej sluby
alebo osvedèenia o odbornej spôsobilosti pod¾a § 12
ods. 8,
c) dátum zaèiatku, zmeny alebo ukonèenia poskytovania garantovanej energetickej sluby.
(12) Ministerstvo vedie, pravidelne aktualizuje a na
svojom webovom sídle zverejòuje zoznam drite¾ov
osvedèenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej sluby, ktorý obsahuje
a) meno a priezvisko,
b) dátum vykonania skúky odbornej spôsobilosti na
výkon èinnosti poskytovate¾a garantovanej energetickej sluby,
c) dátum absolvovania aktualizaènej odbornej prípravy.
(13) Poskytovate¾ garantovanej energetickej sluby
zasiela kadoroène do 31. marca prevádzkovate¾ovi
monitorovacieho systému informácie za predchádzajúci kalendárny rok o
a) poète poskytnutých garantovaných energetických
sluieb,
b) poète nových zmlúv o energetickej efektívnosti,
c) súhrnnom mnostve úspor energie a finanèných
prostriedkov z poskytnutých garantovaných energetických sluieb.
(14) Nezúèastnenie sa aktualizaènej odbornej prípravy pod¾a odseku 8 alebo § 12 ods. 10 alebo nezaslanie
informácií pod¾a odseku 13 pri výkone èinnosti poskytovate¾a garantovanej energetickej sluby sa povauje
za osobitne závané poruenie tohto zákona na úèely
zruenia ivnostenského oprávnenia.58)
§ 20
Informovanos o energetických
slubách a energetickej efektívnosti
(1) Ministerstvo urèí organizáciu vo svojej pôsobnosti, ktorá na svojom webovom sídle zverejòuje preh¾adné
informácie o energetických slubách, a to najmä o
a) postupoch pri poskytovaní energetickej sluby,
b) postupoch pri uzatváraní zmlúv pod¾a § 15 ods. 1,
c) dostupných vzorových zmluvách a ustanoveniach
o energetickej slube, ktoré by mali by obsiahnuté
v zmluvách pod¾a § 15 ods. 1, s cie¾om zaruèi práva
koncových odberate¾ov,
d) finanèných nástrojoch, stimuloch, grantoch a pôièkách na podporu projektov energetickej sluby v oblasti energetickej efektívnosti,
e) kontaktných miestach urèených na podporu a propagáciu energetickej sluby poskytujúcich informácie pod¾a písmen a) a d),
f) ponukách na vypracovanie energetickej sluby
a potrebách poskytnutia energetickej sluby.
(2) Ministerstvo urèí organizáciu vo svojej pôsobnosti, ktorá na svojom webovom sídle zverejòuje informácie o
a) dostupných podporných mechanizmoch v oblasti
energetickej efektívnosti,
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b) finanèných a právnych rámcoch v oblasti energetickej efektívnosti,
c) monostiach úèasti bánk a iných finanèných intitúcií na financovaní opatrení na zlepenie energetickej efektívnosti a opatrení na zlepenie energetickej
efektívnosti prostredníctvom vytvorenia verejno-súkromných partnerstiev,
d) prínosoch a skúsenostiach z praxe prijímania opatrení na zlepenie energetickej efektívnosti,
e) energetickej efektívnosti, ktoré sú primerané a cielené v rámci poradenstva koncovým odberate¾om a koneèným spotrebite¾om.
(3) Ministerstvo urèí organizáciu vo svojej pôsobnosti, ktorá v spolupráci s orgánmi miestnej tátnej správy
a orgánmi územnej samosprávy podporuje informaèné
aktivity a aktivity zamerané na zvyovanie povedomia
verejnosti a odbornej prípravy v oblasti energetickej
efektívnosti.
§ 21
Informovanos v tepelnej energetike
(1) Dodávate¾ tepla, ktorý dodáva teplo na vykurovanie, na chladenie, alebo v teplej vode koncovému odberate¾ovi tepla, a dodávate¾ tepla, ktorý dodáva teplo na
vykurovanie, na chladenie, alebo v teplej vode koncovému odberate¾ovi tepla, ktorý rozpoèíta mnostvo dodaného tepla koneènému spotrebite¾ovi tepla,69) je povinný poskytova koncovému odberate¾ovi tepla
a) jasné a zrozumite¾né informácie o spôsobe vyúètovania dodaného tepla vo vyúètovacej faktúre a v priebenej informácii o dodávke tepla,
b) priebenú informáciu o dodávke tepla za predchádzajúce fakturaèné obdobie, ak o to koncový odberate¾ tepla poiada a ak je to nákladovo primerané
a vzh¾adom na dlhodobý potenciál úspory tepla efektívne,
c) monos bezodplatného zasielania priebenej informácie o dodávke tepla a vyúètovacej faktúry v elektronickej podobe,
d) informácie o výhodách urèeného meradla pri intalácii a výmene urèeného meradla.
(2) Priebená informácia o dodávke tepla obsahuje
a) informácie o aktuálne fakturovanej cene dodaného
tepla,
b) informácie o porovnaní aktuálneho mnostva dodaného tepla a mnostva tepla dodaného za rovnaké
obdobie v predchádzajúcom roku v písomnej forme,
a ak je to moné, aj v grafickej forme,
c) kontaktné údaje organizácií, ktoré poskytujú informácie o dostupných opatreniach na zlepenie energetickej efektívnosti pri spotrebe tepla, chladu a teplej vody a o technických pecifikáciách zariadení
vyuívajúcich teplo, chlad a teplú vodu.
(3) Dodávate¾ tepla, ktorý rozpoèítava mnostvo dodaného tepla na vykurovanie, na chladenie alebo v teplej vode koneènému spotrebite¾ovi tepla, koncový odberate¾ tepla, ktorý rozpoèítava dodané teplo na
69

vykurovanie, na chladenie, alebo v teplej vode koneènému spotrebite¾ovi tepla, alebo osoba, ktorá vykonáva
èinnos pod¾a osobitného predpisu,70) sú povinní poskytova koneènému spotrebite¾ovi tepla
a) jasné a zrozumite¾né informácie o spôsobe rozpoèítania mnostva dodaného alebo vyrobeného tepla koneènému spotrebite¾ovi tepla vo vyúètovacej faktúre
a v priebenej informácii o dodávke alebo výrobe tepla,
b) priebenú informáciu o dodávke alebo výrobe tepla
za predchádzajúce fakturaèné obdobie, ak o to koneèný spotrebite¾ tepla poiada a ak je to nákladovo
primerané a vzh¾adom na dlhodobý potenciál úspory
tepla efektívne,
c) monos bezodplatného zasielania priebenej informácie o dodávke alebo výrobe tepla a vyúètovacej
faktúry v elektronickej podobe,
d) informácie o výhodách urèeného meradla pri intalácii a výmene urèeného meradla.
(4) Priebená informácia o dodávke alebo výrobe tepla obsahuje
a) náleitosti pod¾a odseku 2,
b) informácie o aktuálnej cene vyrobeného tepla,
c) informácie o porovnaní aktuálneho mnostva vyrobeného tepla a mnostva tepla vyrobeného za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku v písomnej forme, a ak je to moné, aj v grafickej forme.
§ 22
Informovanos koncového odberate¾a
elektriny a koncového odberate¾a plynu
(1) Dodávate¾ elektriny je aspoò raz roène vo vyúètovacej faktúre a v materiáli zasielanom súèasne s vyúètovacou faktúrou povinný
a) poskytnú koncovému odberate¾ovi elektriny informácie pod¾a osobitného predpisu,71)
b) informova koncového odberate¾a elektriny riadne
a úplne o skutoènej spotrebe elektriny za dané obdobie alebo o údajoch o dodávke elektriny urèených typovým diagramom dodávky,
c) porovna súèasnú spotrebu elektriny koncového odberate¾a elektriny a spotrebu elektriny koncového odberate¾a elektriny za rovnaké obdobie spotreby elektriny v predchádzajúcom roku, ak je to moné, v grafickej
podobe, ak je dodávate¾ovi elektriny známa skutoèná
spotreba elektriny za predchádzajúce obdobie,
d) porovna súèasnú spotrebu elektriny koncového odberate¾a elektriny a spotrebu elektriny referenèného koncového odberate¾a elektriny v podobnej kategórii odberu,
e) uvies súhrnné údaje za jednotlivé vyúètovacie obdobia za tri predchádzajúce roky alebo za obdobie od
nadobudnutia platnosti zmluvy o dodávke elektriny,
ak je kratie ako tri roky.
(2) Dodávate¾ plynu je aspoò raz roène vo vyúètovacej
faktúre a v materiáli zasielanom súèasne s vyúètovacou faktúrou povinný
a) informova koncového odberate¾a plynu riadne
a úplne o cene za dodávku plynu,

) § 2 písm. f) zákona è. 657/2004 Z. z. v znení zákona è. 100/2014 Z. z.
) § 1 ods. 3 písm. c) zákona è. 657/2004 Z. z. v znení zákona è. 100/2014 Z. z.
71
) § 34 ods. 2 písm. c), d) a h) zákona è. 251/2012 Z. z.
70

Èiastka 100

Èiastka 100

Zbierka zákonov è. 321/2014

b) informova koncového odberate¾a plynu riadne
a úplne o skutoènej spotrebe plynu za dané obdobie
alebo o údajoch o dodávke plynu urèených typovým
diagramom dodávky,
c) porovna súèasnú spotrebu plynu koncového odberate¾a plynu a spotrebu plynu koncového odberate¾a
plynu za rovnaké obdobie spotreby plynu v predchádzajúcom roku, ak je to moné, v grafickej podobe,
ak je dodávate¾ovi plynu známa skutoèná spotreba
plynu za predchádzajúce obdobie,
d) porovna súèasnú spotrebu plynu koncového odberate¾a plynu a spotrebu plynu referenèného koncového odberate¾a plynu v podobnej kategórii odberu,
e) uvies súhrnné údaje za jednotlivé vyúètovacie obdobia za tri predchádzajúce roky, alebo za obdobie
od nadobudnutia platnosti zmluvy o dodávke plynu,
ak je kratie ako tri roky.
(3) Dodávate¾ plynu nie je povinný poskytova informácie pod¾a odseku 2 písm. b) a d), ak ide o koncového
odberate¾a plynu so spotrebou plynu nepresahujúcou
2110 kWh za predchádzajúcich 12 mesiacov.
(4) Dodávate¾ elektriny a dodávate¾ plynu zasiela odberate¾ovi elektriny v domácnosti72) alebo odberate¾ovi
plynu v domácnosti73) bezodplatne raz za tvr roka
v elektronickej podobe informaèný materiál pod¾a odseku 5, ak o jeho zasielanie odberate¾ elektriny v domácnosti alebo odberate¾ plynu v domácnosti poiada.
(5) Informaèný materiál pod¾a odseku 4 obsahuje
a) pouèenie o spôsobe získania informácií pod¾a § 25
písm. v) a
b) porovnanie zmenených cien na základe údajov pod¾a osobitného predpisu74) a informácií pod¾a § 25
písm. v) druhého a tretieho bodu.
§ 23
Informácie z inteligentného meracieho systému
(1) Dodávate¾ elektriny poskytuje koncovému odberate¾ovi elektriny, ktorý má naintalovaný inteligentný
merací systém,75) elektronicky informácie
a) o dobe odberu elektriny meranej týmto zariadením,
b) potrebné na vyúètovanie zaloené na skutoènej
spotrebe elektriny,
c) o histórii spotreby elektriny umoòujúce koncovému odberate¾ovi elektriny vlastnú kontrolu spotreby
elektriny v èlenení
1. súhrnné údaje za jednotlivé vyúètovacie obdobia
za tri predchádzajúce kalendárne roky alebo za
obdobie od nadobudnutia platnosti zmluvy o dodávke elektriny, ak je kratie ako tri roky, alebo za
obdobie od intalácie a uvedenia inteligentného
meracieho systému do prevádzky, ak je kratie
ako tri roky a inteligentný merací systém bol uvedený do prevádzky po nadobudnutí platnosti
zmluvy o dodávke elektriny,
2. podrobné údaje o odbere elektriny v rozsahu
72

)
)
74
)
75
)
76
)
73

§
§
§
§
§

3 písm. b) deviaty bod zákona è. 251/2012 Z. z.
3 písm. c) dvanásty bod zákona è. 251/2012 Z. z.
17 ods. 1 písm. b) zákona è. 251/2012 Z. z.
42 zákona è. 251/2012 Z. z.
77 zákona è. 251/2012 Z. z.
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kadodenného dvadsatyrihodinového priebehu
spotreby za dva predchádzajúce kalendárne roky
alebo za obdobie od nadobudnutia platnosti
zmluvy o dodávke elektriny, ak je kratie ako dva
roky, alebo za obdobie od intalácie a uvedenia inteligentného meracieho systému do prevádzky,
ak je kratie ako dva roky a inteligentný merací
systém bol uvedený do prevádzky po nadobudnutí platnosti zmluvy o dodávke elektriny.
(2) Dodávate¾ plynu poskytuje koncovému odberate¾ovi plynu, ktorý má naintalovaný inteligentný merací
systém,76) elektronicky informácie
a) o dobe odberu plynu meranej týmto zariadením,
b) potrebné na vyúètovanie zaloené na skutoènej
spotrebe plynu,
c) o histórii spotreby plynu umoòujúce koncovému odberate¾ovi plynu vlastnú kontrolu spotreby plynu v èlenení
1. súhrnné údaje za jednotlivé vyúètovacie obdobia za
tri predchádzajúce kalendárne roky alebo za obdobie od nadobudnutia platnosti zmluvy o dodávke
plynu, ak je kratie ako tri roky, alebo za obdobie od
intalácie a uvedenia inteligentného meracieho systému do prevádzky, ak je kratie ako tri roky a inteligentný merací systém bol uvedený do prevádzky po
nadobudnutí platnosti zmluvy o dodávke plynu,
2. podrobné údaje o odbere plynu v rozsahu kadodenného dvadsatyrihodinového priebehu spotreby za dva predchádzajúce kalendárne roky alebo za obdobie od nadobudnutia platnosti zmluvy
o dodávke plynu, ak je kratie ako dva roky, alebo
za obdobie od intalácie a uvedenia inteligentného meracieho systému do prevádzky, ak je kratie
ako dva roky a inteligentný merací systém bol
uvedený do prevádzky po nadobudnutí platnosti
zmluvy o dodávke plynu.
(3) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je povinný
a) poskytnú údaje pod¾a odseku 1 dodávate¾ovi elektriny,
b) zabezpeèi pri poskytovaní údajov pod¾a odseku 1
cez rozhranie inteligentného meracieho systému,
aby tieto údaje boli súèasou inteligentného meracieho systému.
(4) Prevádzkovate¾ distribuènej siete je povinný
a) poskytnú údaje pod¾a odseku 2 dodávate¾ovi plynu,
b) zabezpeèi pri poskytovaní údajov pod¾a odseku 2
cez rozhranie inteligentného meracieho systému,
aby tieto údaje boli súèasou inteligentného meracieho systému.
§ 24
Monitorovanie, vyhodnocovanie
a overovanie národného cie¾a
(1) Prevádzkovate¾ monitorovacieho systému monitoruje, vyhodnocuje a overuje plnenie národného cie¾a
pomocou monitorovacieho systému.
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(2) Poskytovatelia údajov do monitorovacieho systému sú povinní sledova, vyhodnocova a kadoroène do
31. marca zasla prevádzkovate¾ovi monitorovacieho
systému súbor údajov o svojej celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok, ak tento zákon
v § 11 ods. 2 neustanovuje inak.
(3) Poskytovate¾om údajov do monitorovacieho systému je
a) ústredný orgán tátnej správy a organizácia v jeho
zakladate¾skej alebo zriaïovate¾skej pôsobnosti okrem subjektov uvedených v § 26,
b) obec, vyí územný celok a organizácia v ich zakladate¾skej alebo zriaïovate¾skej pôsobnosti,
c) dodávate¾ energie,
d) prevádzkovate¾ prenosovej sústavy, prevádzkovate¾
prepravnej siete a distribútor energie,
e) vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väèou ako 1000 m2,
f) spoloèenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správca,54)
g) zúèastnený subjekt.
(4) Dodávate¾ energie zale kadoroène do 31. marca
prevádzkovate¾ovi monitorovacieho systému súbor
údajov o svojich koncových odberate¾och alebo koneèných spotrebite¾och a ich celkovej spotrebe energie za
predchádzajúci kalendárny rok alebo za predchádzajúce zúètovacie obdobie.
(5) Zúèastnený subjekt zale kadoroène do 31. januára prevádzkovate¾ovi monitorovacieho systému, na
úèely vypracovania akèného plánu, správy o energetickej efektívnosti a ekonomicko-technického hodnotenia,
súbor údajov o ním vykonaných opatreniach na zlepenie energetickej efektívnosti a o dosiahnutých úsporách
energie za predchádzajúci kalendárny rok a zverejní ich
na svojom webovom sídle alebo poiada prevádzkovate¾a monitorovacieho systému o ich zverejnenie na webovom sídle prevádzkovate¾a monitorovacieho systému.
(6) Ústredný orgán tátnej správy je povinný kadoroène do 15. mája poskytnú prevádzkovate¾ovi monitorovacieho systému elektronicky údaje o verejných budovách
v jeho správe5) významne obnovených v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(7) Povinnosti pod¾a odsekov 2 a 6 sa nevzahujú na
poskytovanie údajov, ktoré podliehajú ochrane pod¾a
osobitného predpisu51) alebo sú predmetom obchodného tajomstva.
§ 25
Podporné èinnosti energetickej efektívnosti
Ministerstvo urèí organizáciu vo svojej pôsobnosti, ktorá
77
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a) je prevádzkovate¾om monitorovacieho systému pod¾a § 24,
b) vykonáva skúky odbornej spôsobilosti a vydáva
osvedèenie o odbornej spôsobilosti pod¾a § 12 ods. 8
a § 19 ods. 3,
c) vykonáva aktualizaènú odbornú prípravu pod¾a § 12
ods. 10 a § 19 ods. 8,
d) vyhodnocuje výsledky hodnotenia poskytnuté pod¾a
§ 7 ods. 10 súhrnne za Slovenskú republiku,
e) vyhodnocuje súbory údajov o vykonaných energetických auditoch pod¾a § 12 ods. 11,
f) sleduje, vyhodnocuje a zverejòuje na svojom webovom sídle údaje o energetickej efektívnosti v jednotlivých sektoroch,
g) informuje na svojom webovom sídle a prostredníctvom dostupných hromadných informaèných prostriedkov o monostiach prípravy na skúky odbornej spôsobilosti, o skúkach odbornej spôsobilosti
a o aktualizaènej odbornej príprave pod¾a § 12 a 19,
h) informuje na svojom webovom sídle a prostredníctvom dostupných hromadných informaèných prostriedkov o monostiach prípravy na skúky odbornej spôsobilosti, skúkach odbornej spôsobilosti
a aktualizaènej odbornej príprave pod¾a osobitných
predpisov,77)
i) navrhuje fyzickým osobám  podnikate¾om a právnickým osobám dohody o úspore energie a iné trhovo orientované systémy zamerané na energetickú
efektívnos,
j) zabezpeèuje výmenu informácií vo verejnej správe
o najlepích postupoch v oblasti energetickej efektívnosti,
k) spolupracuje s Komisiou pri výmene informácií
o najlepích postupoch v oblasti energetickej efektívnosti,
l) zverejòuje na svojom webovom sídle prípustné opatrenia na zvýenie energetickej úèinnosti, na zlepenie energetickej efektívnosti a veobecný rámec merania a overovania úspor energie,
m) vydáva zoznam vhodných opatrení na zvýenie energetickej úèinnosti a opatrení na zlepenie energetickej efektívnosti pri verejnom obstarávaní,
n) vypracúva usmernenia, ktoré môu slúi pri zadávaní zákaziek pod¾a osobitného predpisu78) ako hodnotiace kritérium z h¾adiska environmentálnej charakteristiky alebo efektívnosti prevádzkových
nákladov pri obstarávaní
1. energeticky významných výrobkov79) v najvyej
triede energetickej efektívnosti,
2. pneumatík80) v najvyej triede úspornosti palív,
3. výrobkov s oznaèením pod¾a osobitného predpisu,81)

) § 4 zákona è. 657/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 13a zákona è. 309/2009 Z. z. v znení zákona è. 136/2011 Z. z.
§ 5 zákona è. 251/2012 Z. z.
78
) § 3 zákona è. 25/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
79
) § 2 písm. a) zákona è. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a pouívaní výrobkov (zákon o ekodizajne).
§ 2 písm. a) zákona è. 182/2011 Z. z. o títkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
80
) Èl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o oznaèovaní pneumatík vzh¾adom na palivovú úspornos a iné základné parametre (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009) v platnom znení.
81
) Èl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 106/2008 z 15. januára 2008 o programe Únie na oznaèovanie energetickej
úèinnosti kancelárskych zariadení (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 39, 13. 2. 2008) v platnom znení.
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t)
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4. sluieb, pri ktorých sa pouívajú iba výrobky pod¾a prvého a tretieho bodu,
5. verejných budov alebo obstarávaní obnovy verejných budov spåòajúcich minimálne poiadavky
na energetickú hospodárnos,44)
6. balíka energeticky významných výrobkov79) tak,
aby energetická úèinnos celého balíka bola vyia ako energetická úèinnos jednotlivých výrobkov v rámci tohto balíka,
poskytuje mikropodnikom, malým podnikom a stredným podnikom6) informácie o
1. monostiach vyuitia podporných schém energetickej efektívnosti,
2. monostiach podporných programov na vypracovanie a realizáciu energetického auditu,
3. systéme energetického manaérstva60) a jeho pomoci pri podnikaní,
poskytuje informácie domácnostiam o podporných
schémach energetickej efektívnosti a o monostiach
poskytnutia a o vhodnosti energetických auditov pre
budovy a domácnosti,
meria, kontroluje a overuje tatisticky významný podiel opatrení na zlepenie energetickej efektívnosti
vykonaných poskytovate¾mi údajov do monitorovacieho systému,
navrhuje opatrenia na zlepenie energetickej efektívnosti koneèných spotrebite¾ov vrátane domácností, a to najmä opatrenia na
1. podporu zmeny správania koneèného spotrebite¾a a koncového odberate¾a,
2. zlepenie informovania koneèných spotrebite¾ov
a spotrebite¾ských organizácií poèas zavádzania
inteligentných meracích systémov o nákladovo
efektívnych a jednoduchých zmenách vo vyuívaní energie,
informuje verejný subjekt o monostiach realizácie
opatrení na zlepenie energetickej efektívnosti v jeho
pôsobnosti, najmä o
1. opatreniach na úsporu energie a opatreniach na
zlepenie energetickej efektívnosti, najmä pre oblas budov,
2. monostiach zavedenia systému energetického
manaérstva60) a vyuívania energetických auditov,
3. monostiach vyuívania energetickej sluby na financovanie opatrení na zlepenie energetickej
efektívnosti a na zlepenie energetickej efektívnosti z dlhodobého h¾adiska,
4. monostiach obstarávania výrobkov, sluieb
a budov s vysokou energetickou efektívnosou,
5. monosti uzatvorenia dlhodobých zmlúv o energetickej efektívnosti pri výzvach na predkladanie
ponúk týkajúcich sa zákaziek na poskytovanie
sluieb s významným energetickým obsahom,
informuje vlastníka nájomného bytu na úèel sociálneho bývania82) najmä o
1. opatreniach na úsporu energie a opatreniach na
zlepenie energetickej efektívnosti, najmä pre oblas budov,
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2. monostiach zavedenia systému energetického
manaérstva60) a vyuívania energetických auditov,
3. monostiach vyuívania energetickej sluby na financovanie opatrení na zlepenie energetickej
efektívnosti a na zlepenie energetickej efektívnosti z dlhodobého h¾adiska,
u) pomáha obciam a vyím územným celkom pri vypracovaní plánov energetickej efektívnosti,
v) poskytuje koncovému odberate¾ovi elektriny a koncovému odberate¾ovi plynu
1. informácie o dostupných opatreniach na zlepenie energetickej efektívnosti,
2. porovnate¾né profily spotreby koncových odberate¾ov elektriny v rovnakej kategórii spotreby elektriny,
3. porovnate¾né profily spotreby koncových odberate¾ov plynu v rovnakej kategórii spotreby plynu,
4. technické pecifikácie elektrických spotrebièov
a spotrebièov plynu.
§ 26
Ochrana zvlátnych záujmov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ozbrojené
sily Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Policajný zbor, Slovenská informaèná
sluba a Národný bezpeènostný úrad sledujú, vyhodnocujú a kadoroène do 31. marca zasielajú prevádzkovate¾ovi monitorovacieho systému
a) údaje o svojej celkovej spotrebe energie a o celkovej
spotrebe energie organizácií v ich zakladate¾skej alebo zriaïovate¾skej pôsobnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ak tieto údaje nepodliehajú ochrane
pod¾a osobitného predpisu,51)
b) informácie o opatreniach umoòujúcich dosiahnu
úspory energie organizácií v ich zakladate¾skej alebo
zriaïovate¾skej pôsobnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ak tieto informácie nepodliehajú
ochrane pod¾a osobitného predpisu,51)
c) údaje o výke úspor energie na základe opatrení
pod¾a písmena b) organizácií v ich zakladate¾skej
alebo zriaïovate¾skej pôsobnosti za predchádzajúci
kalendárny rok, ak tieto údaje nepodliehajú ochrane
pod¾a osobitného predpisu.51)
§ 27
Dozor
(1) Dozor nad dodriavaním tohto zákona vykonáva
Slovenská obchodná inpekcia83) (ïalej len inpekcia), ktorá
a) kontroluje dodriavanie tohto zákona,
b) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ich plnenie,
c) prejednáva priestupky a iné správne delikty,
d) ukladá pokuty,
e) predkladá ministerstvu alebo ním urèenej organizá-

) § 7 písm. a) a b) zákona è. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
) § 4 zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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cii návrh na vyèiarknutie energetického audítora zo
zoznamu energetických audítorov,
f) oznamuje na úèely zruenia ivnostenského oprávnenia prísluným orgánom skutoènosti pod¾a § 12
ods. 14 a § 19 ods. 14,
g) kontroluje prevádzkovanie monitorovacieho systému.
(2) Dozor nad dodriavaním tohto zákona v zariadeniach slúiacich na zabezpeèenie obrany tátu a bezpeènosti tátu a v objektoch a zariadeniach v pôsobnosti subjektov pod¾a § 26 vykonávajú inpektori pod¾a
osobitného predpisu.84)
§ 28
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto ako
a) vlastník budovy
1. nezabezpeèí a neudriava hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v budove pod¾a § 11
ods. 1 písm. a),
2. nevybaví vykurovací systém automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na kadom
tepelnom spotrebièi pod¾a § 11 ods. 1 písm. b),
3. nezabezpeèí a neudriava hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody pod¾a § 11 ods. 1
písm. c),
4. nevybaví rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou pod¾a § 11 ods. 1 písm. d),
5. neposkytne prevádzkovate¾ovi monitorovacieho
systému súbor údajov o celkovej spotrebe energie
a o opatreniach na zlepenie energetickej efektívnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ak o to
prevádzkovate¾ monitorovacieho systému poiada
pod¾a § 11 ods. 2,
6. neúètuje kadému nájomcovi náklady na spotrebu energie oddelene od nákladov na ostatné poskytované sluby pod¾a § 11 ods. 3,
b) koncový odberate¾ tepla nesplní povinnos pod¾a
§ 21 ods. 3.
(2) Inpekcia môe uloi za priestupok pod¾a odseku 1 pokutu do 1000 eur.
(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.85)
§ 29
Iné správne delikty
(1) Iného správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba
 podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá ako
a) výrobca elektriny alebo výrobca tepla pri výstavbe,
prevádzke, rekontrukcii alebo modernizácii zariadenia na výrobu elektriny, zariadenia na výrobu tepla alebo zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla nezabezpeèí energetickú úèinnos
premeny energie pod¾a § 7 ods. 1,
b) výrobca elektriny nepreukáe energetickým auditom monos dodávky vyuite¾ného tepla pod¾a § 7
ods. 2,
84
85
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c) výrobca tepla, ktorý nevyrába teplo v zariadení na
kombinovanú výrobu elektriny a tepla, nepreukáe
energetickým auditom monos dodávky elektriny
pod¾a § 7 ods. 4,
d) prevádzkovate¾ prenosovej sústavy, prevádzkovate¾
distribuènej sústavy, prevádzkovate¾ prepravnej
siete, prevádzkovate¾ distribuènej siete, prevádzkovate¾ potrubia na prepravu pohonných látok, prevádzkovate¾ potrubia na prepravu ropy, prevádzkovate¾ verejného rozvodu tepla, alebo prevádzkovate¾
verejného vodovodu, alebo verejnej kanalizácie nezale prevádzkovate¾ovi monitorovacieho systému
výsledky hodnotenia pod¾a § 7 ods. 10,
e) vlastník budovy, spoloèenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pod¾a § 11 ods. 4 alebo
správca pod¾a § 11 ods. 4 a 5
1. nezabezpeèí a neudriava hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v budove pod¾a § 11
ods. 1 písm. a),
2. nevybaví vykurovací systém automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na kadom
tepelnom spotrebièi pod¾a § 11 ods. 1 písm. b),
3. nezabezpeèí a neudriava hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody pod¾a § 11 ods. 1
písm. c),
4. nevybaví rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou pod¾a § 11 ods. 1 písm. d),
5. neposkytne prevádzkovate¾ovi monitorovacieho
systému súbor údajov o celkovej spotrebe energie
a o opatreniach na zlepenie energetickej efektívnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ak o to
prevádzkovate¾
monitorovacieho
systému
poiada pod¾a § 11 ods. 2,
6. neúètuje kadému nájomcovi náklady na spotrebu energie oddelene od nákladov na ostatné poskytované sluby pod¾a § 11 ods. 3,
f) energetický audítor
1. nezúèastní sa aktualizaènej odbornej prípravy
pod¾a § 12 ods. 10,
2. nezale súbor údajov z kadého ním vykonaného
energetického auditu pod¾a § 12 ods. 11,
3. neuvedie v súhrnnom informaènom liste náleitosti pod¾a § 14 ods. 4,
4. vypracuje písomnú správu z energetického auditu alebo súhrnný informaèný list, ktoré obsahujú
ustanovenie pod¾a § 14 ods. 5,
5. neuvedie v písomnej správe z energetického auditu náleitosti pod¾a § 31 ods. 1 písm. g) druhého
bodu,
g) ve¾ký podnik
1. nezabezpeèí vykonanie energetického auditu
pod¾a § 14 ods. 1,
2. neuchová písomnú správu z energetického auditu alebo podklady pouité pri energetickom audite pod¾a § 14 ods. 6,
3. neposkytne súbor údajov pre monitorovací systém
alebo súhrnný informaèný list pod¾a § 14 ods. 7,
4. neposkytne prevádzkovate¾ovi monitorovacieho
systému písomnú správu z energetického auditu
pod¾a § 14 ods. 8,

) § 89 ods. 9 zákona è. 251/2012 Z. z. v znení zákona è. 321/2014 Z. z.
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
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h) mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik6)
1. neuchová správu z energetického auditu alebo
súhrnný informaèný list pod¾a § 14 ods. 9
písm. a),
2. neposkytne prevádzkovate¾ovi monitorovacieho
systému písomnú správu z energetického auditu
pod¾a § 14 ods. 9 písm. b),
3. nezale súbor údajov pre monitorovací systém
alebo súhrnný informaèný list pod¾a § 14 ods. 9
písm. c),
i) poskytovate¾ podpornej energetickej sluby nezale
prevádzkovate¾ovi monitorovacieho systému informácie pod¾a § 16 ods. 4,
j) poskytovate¾ garantovanej energetickej sluby
1. sa nezúèastní aktualizaènej odbornej prípravy
pod¾a § 19 ods. 8,
2. nezale prevádzkovate¾ovi monitorovacieho systému informácie pod¾a § 19 ods. 13,
3. neoznámi zaèiatok, zmenu alebo ukonèenie poskytovania garantovanej energetickej sluby pod¾a § 19 ods. 9,
k) dodávate¾ tepla, ktorý dodáva teplo na vykurovanie,
na chladenie, alebo v teplej vode koncovému odberate¾ovi tepla, alebo dodávate¾ tepla, ktorý dodáva teplo na vykurovanie, na chladenie, alebo v teplej vode
koncovému odberate¾ovi tepla, ktorý rozpoèíta
mnostvo dodaného tepla koneènému spotrebite¾ovi
tepla, nesplní povinnos pod¾a § 21 ods. 1,
l) dodávate¾ tepla, ktorý rozpoèítava mnostvo dodaného tepla na vykurovanie, na chladenie alebo v teplej vode koneènému spotrebite¾ovi tepla, koncový
odberate¾ tepla, ktorý rozpoèítava dodané teplo na
vykurovanie, na chladenie, alebo v teplej vode koneènému spotrebite¾ovi tepla alebo osoba, ktorá vykonáva èinnos pod¾a osobitného predpisu,70) nesplní povinnos pod¾a § 21 ods. 3,
m) dodávate¾ elektriny nesplní povinnos pod¾a § 22
ods. 1, 4 alebo § 23 ods. 1,
n) dodávate¾ plynu nesplní povinnos pod¾a § 22 ods. 2,
4 alebo § 23 ods. 2,
o) prevádzkovate¾ distribuènej sústavy nesplní povinnos pod¾a § 23 ods. 3,
p) prevádzkovate¾ distribuènej siete nesplní povinnos
pod¾a § 23 ods. 4,
q) poskytovate¾ údajov do monitorovacieho systému
pod¾a § 24 ods. 3 písm. b) a d) nesplní povinnos
pod¾a § 24 ods. 2,
r) dodávate¾ energie nezale prevádzkovate¾ovi monitorovacieho systému súbor údajov pod¾a § 24 ods. 4.
(2) Inpekcia uloí pokutu za iný správny delikt pod¾a
odseku 1
a) písm. a) a c), e), i), písm. j) tretieho bodu od 300 eur
do 1000 eur,
b) písm. d), f), písm. g) druhého a tvrtého bodu,
písm. h), písm. j) prvého a druhého bodu, písm. k) a
r) od 500 eur do 5000 eur,
c) písm. g) prvého bodu od 5000 eur do 30 000 eur.
(3) Pokutu za správny delikt pod¾a odseku 1 inpekcia uloí opakovane, ak povinnos nebola splnená v urèenej lehote.
86
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(4) Inpekcia pri urèení výky pokuty prihliada na
závanos konania, spôsob spáchania iného správneho
deliktu, jeho trvanie, následky a opakovanie.
(5) Konanie o uloení pokuty mono zaèa do jedného
roka odo dòa, keï inpekcia zistila iný správny delikt,
najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï k inému
správnemu deliktu dolo.
(6) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 30
Spoloèné ustanovenia
(1) Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.
(2) Osoba, ktorá je pod¾a tohto zákona povinná zverejòova údaje na svojom webovom sídle, poskytne na
poiadanie osoby so zdravotným postihnutím tieto
údaje aj v prístupnej forme pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.86)
§ 31
Splnomocòovacie ustanovenia
(1) Ministerstvo vydá veobecne záväzný právny
predpis, ktorým ustanoví
a) náleitosti, rozsah, obsah a podrobnosti ekonomicko-technického hodnotenia pod¾a § 4 ods. 1
písm. e),
b) v oblasti urèovania cie¾ov energetickej efektívnosti
pod¾a § 5
1. postup pri výpoète národného cie¾a, úspor energie na plnenie národného cie¾a a úspor energie na
plnenie cie¾a u koneèného spotrebite¾a do roku
2016 a cie¾a u koneèného spotrebite¾a do roku
2020,
2. ivotnos opatrení na zlepenie energetickej efektívnosti a spôsob zoh¾adnenia ivotnosti pri výpoètoch pod¾a prvého bodu,
3. prepoèítavacie koeficienty celkovej spotreby energie na rovnakú fyzikálnu jednotku,
c) v oblasti energetickej úèinnosti zdrojov a rozvodov
energie pod¾a § 7
1. spôsob výpoètu energetickej úèinnosti premeny
energie a hodnoty energetickej úèinnosti premeny energie pod¾a § 7 ods. 1,
2. rozsah hodnotenia a spôsob výpoètu energetickej
úèinnosti prenosu a distribúcie elektriny, energetickej nároènosti prepravy a distribúcie plynu
a prepravy pohonných látok a ropy, energetickej
úèinnosti rozvodu tepla a energetickej nároènosti
prevádzky verejného vodovodu a prevádzky verejnej kanalizácie,
d) v oblasti obnovy budov ústredných orgánov tátnej
správy pod¾a § 10
1. truktúru údajov na monitorovanie energetickej
nároènosti verejných budov pod¾a § 10 ods. 8,
2. rozsah správy z monitorovania energetickej nároènosti verejných budov pod¾a § 10 ods. 10,

) Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (oznámenie è. 317/2010 Z. z.).
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3. metodiku výpoètu úspor energie dosiahnutých
obnovou verejných budov,
technické poiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov
tepla a teplej vody pod¾a § 11 ods. 1 písm. d),
obsah iadosti o absolvovanie skúky odbornej spôsobilosti, zriadenie a èinnos skúobnej komisie,
rozsah, priebeh a spôsob vyhodnotenia skúky odbornej spôsobilosti a vzor osvedèenia o odbornej
spôsobilosti pod¾a § 12,
v oblasti energetického auditu pod¾a § 14
1. postup pri výkone energetického auditu,
2. obsah písomnej správy z energetického auditu,
3. formu súhrnného informaèného listu,
4. súbor údajov pre monitorovací systém,
podrobnosti o forme oznámenia a potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti o zaèiatku, zmene alebo ukonèení poskytovania podpornej energetickej
sluby pod¾a § 16 ods. 2,
obsah iadosti o absolvovanie skúky odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej
sluby, zriadenie a èinnos skúobnej komisie, rozsah, priebeh a spôsob vyhodnotenia skúky odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej sluby, vzor osvedèenia o odbornej spôsobilosti
na poskytovanie garantovanej energetickej sluby
a podrobnosti o forme oznámenia a potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti o zaèiatku, zmene alebo ukonèení poskytovania garantovanej energetickej sluby pod¾a § 19,
podrobnosti o súbore údajov poskytovaných do monitorovacieho systému, o zásadách a pravidlách monitorovacieho systému, o spôsobe monitorovania
údajov a spracovaní informácií pod¾a § 24.

(2) Ministerstvo dopravy vydá veobecne záväzný
právny predpis, ktorým ustanoví podrobnosti o pláne
obnovy pod¾a § 10 ods. 1.
§ 32
Prechodné ustanovenia
(1) Ministerstvo predloí Komisii
a) akèný plán pod¾a § 4 ods. 1 písm. c) prvýkrát do
30. apríla 2017,
b) správu o energetickej efektívnosti pod¾a § 4 ods. 1
písm. d) prvýkrát do 30. apríla 2015,
c) ekonomicko-technické hodnotenie pod¾a § 4 ods. 1
písm. e) prvýkrát do 31. decembra 2015.
(2) Ministerstvo vyhodnotí plnenie cie¾a u koneèného
spotrebite¾a do roku 2016 do 30. apríla 2017.
(3) Ministerstvo vyhodnotí plnenie cie¾ov pod¾a § 5
ods. 3 písm. a) a b) prvýkrát do 30. apríla 2015.
(4) Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle
predpokladané úspory energie pod¾a § 5 ods. 3 písm. c)
prvýkrát do 30. apríla 2015.
(5) Ministerstvo predloí Komisii
a) komplexné posúdenie pod¾a § 6 ods. 1 prvýkrát do
31. decembra 2015,
b) tepelnú mapu Slovenskej republiky pod¾a § 6 ods. 5
prvýkrát do 31. decembra 2015.
87

) § 54 zákona è. 50/1976 Zb.
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(6) Povinnos pod¾a § 7 ods. 2 sa nevzahuje na výstavbu, rekontrukciu alebo modernizáciu zariadení
na výrobu elektriny, v súvislosti s ktorými sa zaèalo
stavebné konanie pred nadobudnutím úèinnosti tohto
zákona.
(7) Ministerstvo dopravy v spolupráci s ministerstvom vypracuje stratégiu v rozsahu pod¾a
a) § 9 ods. 1 písm. a) do 31. decembra 2014,
b) § 9 ods. 1 písm. b) a e) do 30. apríla 2017.
(8) Ministerstvo dopravy vypracuje plán obnovy
pod¾a § 10 ods. 1 prvýkrát do 31. decembra 2014.
(9) Za relevantnú budovu pod¾a § 10 ods. 2 sa do 8. júla 2015 povauje budova pod¾a osobitného predpisu46)
v správe5) ústredného orgánu tátnej správy, ktorá
k 1. januáru nespåòa minimálne poiadavky na energetickú hospodárnos budovy pod¾a osobitného predpisu44)
a ktorej celková podlahová plocha je väèia ako 500 m2.
(10) Ministerstvo dopravy zverejní na svojom webovom sídle zoznam relevantných budov pod¾a § 10 ods. 6
prvýkrát do 31. decembra 2014.
(11) Prevádzkovate¾ monitorovacieho systému predloí
správu pod¾a § 10 ods. 10 prvýkrát do 31. marca 2015.
(12) Ministerstvo alebo ním urèená organizácia zverejní na svojom webovom sídle správu pod¾a § 10
ods. 11 prvýkrát do 31. marca 2015.
(13) Vlastník budovy je povinný splni povinnosti
pod¾a § 11 ods. 1 do 31. decembra 2015. Ak vlastník
budovy realizuje opatrenia na zlepenie energetickej
efektívnosti pod¾a § 11 ods. 2 vo väèom rozsahu, ako
ustanovuje tento zákon, alebo vymení rozvody tepla
a teplej vody po dobe ivotnosti, je povinný splni povinnosti pod¾a § 11 ods. 1 do 31. decembra 2017.
(14) Povinnos pod¾a § 11 ods. 1 písm. d) sa
nevzahuje na existujúce rozvody tepla a teplej vody, na
ktoré nie je moné naintalova tepelnú izoláciu bez zásahu do nosnej kontrukcie stavby alebo bez stavebnej
úpravy ohlásenej pod¾a osobitného predpisu.87)
(15) Energetický audit vykonaný pod¾a doterajích
predpisov sa povauje za energetický audit pod¾a tohto
zákona.
(16) Energetický audítor zapísaný v zozname energetických audítorov pod¾a doterajích predpisov sa
povauje za energetického audítora pod¾a tohto zákona.
(17) Ve¾ký podnik, ktorý vznikol alebo sa stal ve¾kým
podnikom pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona,
je povinný zabezpeèi vykonanie energetického auditu
pod¾a § 14 ods. 1 najneskôr do 5. decembra 2015.
(18) Podporné energetické sluby a garantované
energetické sluby poskytované na základe zmluvy
uzatvorenej pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona mono poskytova za podmienok pod¾a doterajích
predpisov do 31. decembra 2015.
(19) Zmluvy uzatvorené pod¾a doterajích predpisov
zostávajú v platnosti. Ustanovenia zmluvy o energetickej efektívnosti uzatvorenej pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona, ktoré sú v rozpore s týmto záko-
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nom, sú úèastníci zmluvy o energetickej efektívnosti
povinní uvies do súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2015.
(20) Ministerstvo vypracuje hodnotenie rozvoja energetických sluieb pod¾a § 15 ods. 7 prvýkrát do 30. apríla 2017.
(21) Monitorovací systém efektívnosti pri pouívaní
energie pod¾a doterajích predpisov sa povauje za monitorovací systém pod¾a tohto zákona.
§ 33
Závereèné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 34
Zruovacie ustanovenia
Zruujú sa:
1. èl. I zákona è. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri
pouívaní energie (zákon o energetickej efektívnosti)
a o zmene a doplnení zákona è. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 17/2007 Z. z. v znení zákona è. 136/2010 Z. z.
a zákona è. 69/2013 Z. z.,
2. vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 429/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti
pri pouívaní energie,
3. vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 587/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah iadosti o absolvovanie skúky odbornej spôsobilosti na výkon èinnosti energetického audítora,
zriadenie a èinnos skúobnej komisie, rozsah skúky, priebeh skúky, spôsob vyhodnotenia skúky
a vzor osvedèenia o odbornej spôsobilosti,
4. vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 175/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o súbore údajov o odberate¾och alebo
spotrebite¾och energie,
5. vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 428/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia a spôsob výpoètu energetickej úèinnosti a energetickej nároènosti,
6. vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 282/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú
technické poiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov
tepla a teplej vody,
7. vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 337/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje
energetická úèinnos premeny energie pri prevádzke, rekontrukcii a budovaní zariadenia na výrobu
elektriny a zariadenia na výrobu tepla.
Èl. II
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
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zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 290/1996 Z. z., zákona è. 288/1997 Z. z., zákona
è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona
è. 76/1998 Z. z., zákona è. 126/1998 Z. z., zákona
è. 129/1998 Z. z., zákona è. 140/1998 Z. z., zákona
è. 143/1998 Z. z., zákona è. 144/1998 Z. z., zákona
è. 161/1998 Z. z., zákona è. 178/1998 Z. z., zákona
è. 179/1998 Z. z., zákona è. 194/1998 Z. z., zákona
è. 263/1999 Z. z., zákona è. 264/1999 Z. z., zákona
è. 119/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 236/2000 Z. z., zákona è. 238/2000 Z. z., zákona
è. 268/2000 Z. z., zákona è. 338/2000 Z. z., zákona
è. 223/2001 Z. z., zákona è. 279/2001 Z. z., zákona
è. 488/2001 Z. z., zákona è. 554/2001 Z. z., zákona
è. 261/2002 Z. z., zákona è. 284/2002 Z. z., zákona
è. 506/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona
è. 219/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 423/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 586/2003 Z. z., zákona è. 602/2003 Z. z., zákona
è. 347/2004 Z. z., zákona è. 350/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 544/2004 Z. z., zákona
è. 578/2004 Z. z., zákona è. 624/2004 Z. z., zákona
è. 650/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 340/2005 Z. z., zákona è. 351/2005 Z. z., zákona
è. 470/2005 Z. z., zákona è. 473/2005 Z. z., zákona
è. 491/2005 Z. z., zákona è. 555/2005 Z. z., zákona
è. 567/2005 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 17/2007 Z. z., zákona
è. 99/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z., zákona
è. 218/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 577/2007 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z., zákona
è. 445/2008 Z. z., zákona è. 448/2008 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 568/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z., zákona
è. 249/2011 Z. z., zákona è. 324/2011 Z. z., zákona
è. 362/2011 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z., zákona
è. 395/2011 Z. z., zákona è. 251/2012 Z. z., zákona
è. 321/2012 Z. z., zákona è. 351/2012 Z. z., zákona
è. 314/2012 Z. z., zákona è. 447/2012 Z. z., zákona
è. 39/2013 Z. z., zákona è. 94/2013 Z. z., zákona
è. 95/2013 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z., zákona
è. 218/2013 Z. z., zákona è. 1/2014 Z. z., zákona
è. 35/2014 Z. z., zákona è. 58/2014 Z. z., zákona
è. 182/2014 Z. z., zákona è. 204/2014 Z. z. a zákona
è. 219/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V prílohe è. 2  VIAZANÉ IVNOSTI v skupine 213
 Stavebníctvo ivnos poradové èíslo 15 znie:
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15.
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ivnos
Výkon èinnosti
energetického
audítora

Preukaz
spôsobilosti
 Osvedèenie
o odbornej
spôsobilosti
energetického
audítora
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Poznámka

Zoznam

§ 12 ods. 8 zákona
è. 321/2014 Z. z.
o energetickej
efektívnosti
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov

.

2. V prílohe è. 2  Viazané ivnosti v skupine 213
 Stavebníctvo sa za ivnos s poradovým èíslom 15
vkladá ivnos s poradovým èíslom 15a, ktorá znie:


Por.
èís.
15a.

ivnos
Poskytovanie
energetickej sluby
s garantovanou
úsporou energie

Preukaz
spôsobilosti
 Osvedèenie
o odbornej
spôsobilosti na
poskytovanie
garantovanej
energetickej
sluby alebo
osvedèenie
o odbornej
spôsobilosti
energetického
audítora

Èl. III
Zákon è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení
zákona è. 99/2007 Z. z., zákona è. 309/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona è. 184/2011 Z. z., zákona è. 251/2012 Z. z. a zákona è. 100/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. a) sa vypúajú slová na úèel jeho
predaja.
2. V § 2 písm. s) sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo dodávate¾, ktorý dodané teplo rozpoèítava koneèným spotrebite¾om.
3. V § 2 písm. z) sa vypúajú slová vysoko úèinnou.
4. V § 16 ods. 1 sa slová dodávku tepla nahrádzajú slovom teplo.
5. V § 16 ods. 2 sa vypúa slovo dodávky.
6. V § 17 ods. 4 písm. d) a e) sa vypúa slovo dodaného.
7. V § 17 ods. 5 sa vypúa slovo dodaného.
8. V § 17 ods. 6 sa slovo úrad nahrádza slovom
ministerstvo.
9. V § 17 ods. 7 sa slovo zobrazuje nahrádza slovom zaznamenáva.
10. V § 17 ods. 7 sa vypúa písmeno c).

Poznámka

Zoznam

§ 19 ods. 3 alebo
§ 12 ods. 8 zákona
è. 321/2014 Z. z.

11. § 17 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Ak odberate¾ písomne oznámi dodávate¾ovi, ktorý dodáva teplo v teplej úitkovej vode, e existujúca
budova bola významne obnovená14b) a súèasou obnovy
boli aj opatrenia na zníenie spotreby tepla na prípravu
teplej úitkovej vody, poskytne dodávate¾, ktorý dodáva
teplo v teplej úitkovej vode odberate¾ovi urèené
meradlo2) pod¾a odseku 1, ktoré okrem skutoènej spotreby tepla zaznamenáva aj èasový priebeh spotreby
tepla, najneskôr do jedného roka od doruèenia písomného oznámenia o významnej obnove budovy.14b).
12. V § 18 ods. 9 sa slovo zobrazuje nahrádza slovom zaznamenáva.
13. V § 18 ods. 9 sa vypúa písmeno c).
14. V § 18 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý
znie:
(10) Ak odberate¾ písomne oznámi dodávate¾ovi, e
existujúca budova bola významne obnovená,14b) poskytne dodávate¾ odberate¾ovi urèené meradlo2) pod¾a
odseku 1, ktoré okrem skutoènej spotreby tepla zaznamenáva aj èasový priebeh spotreby tepla, najneskôr do
jedného roka od doruèenia písomného oznámenia
o významnej obnove budovy.14b).
Doterají odsek 10 sa oznaèuje ako odsek 11.
15. V § 18 ods. 11 sa slová dodaného tepla ustanoví
veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad
nahrádzajú slovami tepla ustanoví veobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

.
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16. V § 25 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) zabezpeèi pri overovaní hospodárnosti pod¾a písmena c) preukázanie splnenia podmienky úèinného centralizovaného zásobovania teplom..
17. V § 25 ods. 4 sa za slová písm. c) vkladajú slová
a preukázanie splnenia podmienky úèinného centralizovaného zásobovania teplom pod¾a odseku 2
písm. d).
18. V § 25 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Výrobca tepla a dodávate¾ sú povinní na vyiadanie osoby odborne spôsobilej na vypracovanie energetického certifikátu16a) urèi faktor primárnej energie
systému centralizovaného zásobovania teplom na úèel
zatriedenia budov do energetických tried pod¾a osobitného predpisu16b) a oznámi ho iadate¾ovi do 15 dní od
doruèenia iadosti..
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 6.
Poznámky pod èiarou k odkazu 16a a 16b znejú:

16a) § 6 zákona è. 555/2005 Z. z. v znení zákona è. 300/2012 Z. z.
16b
) § 3 ods. 7 zákona è. 555/2005 Z. z. v znení zákona è. 300/2012
Z. z..

19. V § 25 ods. 6 sa za slová overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení vkladá
èiarka a slová postup pri výpoète preukazujúcom splnenie podmienky úèinného centralizovaného zásobovania teplom.
20. § 25 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Postup pri výpoète faktora primárnej energie
systému centralizovaného zásobovania teplom ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..
21. Za § 38a sa vkladá § 38aa, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 38aa
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. decembra 2014
(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva èinnos pod¾a § 1 ods. 3 písm. c) je povinná zabezpeèi obstaranie, zapojenie, udriavanie a overovanie
urèených meradiel pod¾a § 17 ods. 4 písm. b) najneskôr
do 31. decembra 2016.
(2) Do nadobudnutia úèinnosti veobecne záväzného
právneho predpisu vydaného na základe zákona úèinného od 1. decembra 2014 zostáva v platnosti a úèinnosti vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví
è. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej
úitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpoèítavania mnostva tepla dodaného na prípravu teplej úitkovej vody a rozpoèítavania mnostva dodaného tepla
v znení vyhláky è. 358/2009 Z. z..
Èl. IV
Zákon è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných
zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení záko-
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na è. 492/2010 Z. z., zákona è. 558/2010 Z. z., zákona
è. 136/2011 Z. z., zákona è. 189/2012 Z. z., zákona
è. 373/2012 Z. z., zákona è. 30/2013 Z. z., zákona
è. 218/2013 Z. z. a zákona è. 382/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 5 písm. b) sa slová Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo)
nahrádzajú slovami prevádzkovate¾ovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti pod¾a osobitného
predpisu11aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11aa znie:

11aa) § 24 ods. 1 zákona è. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 4 ods. 5 písm. c) sa slovo ministerstvu nahrádza slovami Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
3. § 4a sa dopåòa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
(9) Funkèná skúka sa pre malý zdroj nevyaduje;
to neplatí, ak prevádzkovate¾ distribuènej sústavy písomne poiada výrobcu elektriny z malého zdroja o vykonanie funkènej skúky z dôvodu, e
a) malý zdroj nespåòa technické podmienky pripojenia,
b) výrobca elektriny z malého zdroja nesplnil podmienku pod¾a odseku 2 písm. b), povinnos pod¾a odseku
5 alebo povinnos pod¾a odseku 6, alebo
c) výrobca elektriny z malého zdroja vyrába elektrinu
na inom zariadení ako na malom zdroji uvedenom
v oznámení pod¾a odseku 6.
(10) Výrobca elektriny z malého zdroja zabezpeèí vykonanie funkènej skúky pod¾a odseku 9 bezodkladne
po doruèení písomnej iadosti prevádzkovate¾a distribuènej sústavy..
4. V § 5 ods. 13 sa za slovo energie vkladajú slová
alebo výrobcovi vyrábajúcemu elektrinu vysoko úèinnou kombinovanou výrobou.
5. V § 7 ods. 6 písm. b) sa slová  zariadenie výrobcu
elektriny bolo pripojené do sústavy nahrádzajú slovami sa vyaduje funkèná skúka.
6. V § 8 sa vypúa odsek 10.
7. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 8a
Záruka pôvodu elektriny vyrobenej
vysoko úèinnou kombinovanou výrobou
(1) Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou preukazuje, e elektrina,
na ktorú sa záruka vzahuje, je vyrobená vysoko úèinnou kombinovanou výrobou.
(2) Záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou vydá úrad v elektronickej
podobe pre kadú megawatthodinu výrobcovi elektriny
vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou na
základe iadosti o registráciu v elektronickej databáze.
iados o registráciu v elektronickej databáze obsahuje
náleitosti pod¾a § 8 ods. 2.
(3) Ak iados o registráciu v elektronickej databáze
nie je úplná, úrad vyzve iadate¾a, aby v ním urèenej le-
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hote iados doplnil. Ak iadate¾ v urèenej lehote iados nedoplní, úrad konanie zastaví a iadate¾a v elektronickej databáze nezaregistruje.
(4) Úrad
a) eviduje záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko
úèinnou kombinovanou výrobou v elektronickej databáze,
b) zruuje záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko
úèinnou kombinovanou výrobou,
c) vykonáva doh¾ad nad prevodom záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou.
(5) Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou platí 12 mesiacov od dátumu výroby elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou.
(6) Záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou mono previes na iného
úèastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevode záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko úèinnou
kombinovanou výrobou. Mnostvo elektriny zodpovedajúce zárukám pôvodu elektriny vyrobenej vysoko
úèinnou kombinovanou výrobou, ktoré dodávate¾
elektriny15c) previedol na iného úèastníka trhu s elektrinou, sa odpoèíta z podielu elektriny vyrobenej vysoko
úèinnou kombinovanou výrobou v jeho dodávke elektriny.
(7) Na elektrinu, ktorá zodpovedá prevedenej záruke
pôvodu elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou, sa nevzahuje podpora pod¾a § 3 ods. 1
písm. c).
(8) Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou po uplatnení dodávate¾om
elektriny alebo koncovým odberate¾om elektriny15d) zaniká.
(9) Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou obsahuje
a) zdroj energie, z ktorého bola elektrina vyrobená,
b) poèiatoèný a koncový dátum výroby elektriny,
c) oznaèenie, miesto, technológiu, intalovaný elektrický výkon zariadenia, intalovaný tepelný výkon
zariadenia a celkový intalovaný výkon zariadenia,
v ktorom bola elektrina vyrobená,
d) mnostvo a výhrevnos paliva, ktoré bolo pouité
v procese premeny na vyuite¾nú energiu,
e) mnostvo vyrobeného tepla a vykonanej mechanickej práce,
f) miesto, dátum uvedenia zariadenia do prevádzky
alebo dátum rekontrukcie alebo modernizácie
technologickej èasti energetického zariadenia
a technológie kombinovanej výroby,
g) spôsob vyuitia mechanickej práce a vyuite¾ného
tepla vyrobeného spoloène s elektrinou vyrobenou
vysoko úèinnou kombinovanou výrobou,
h) údaje o mesaènej bilancii výroby a dodávky elektriny
a výroby a dodávky tepla za predchádzajúci rok, ak
bolo zariadenie prevádzkované v predchádzajúcom
roku,
i) výpoèet úspor primárnej energie,
j) mnostvo elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa záruka pôvodu elek-
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triny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou
výrobou vyaduje,
k) percentuálne vyjadrenú podporu zo tátneho rozpoètu,
l) pecifikáciu nákladov na výrobu elektriny a výku
nákladov na výrobu jednej megawatthodiny,
m) výku investiènej pomoci alebo inej podpory z národného systému podpory a druh systému podpory, ak
ju zariadenie výrobcu elektriny získalo,
n) dátum vydania a tát, v ktorom bola záruka pôvodu
elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou
výrobou vydaná,
o) identifikaèné èíslo,
p) ïalie informácie na úèely evidencie, ktorú vedie
úrad.
(10) Záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou vydá úrad aj výrobcovi
elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie, ak k iadosti
pod¾a odseku 2 priloí potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou.
(11) Záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou, ktorá bola vydaná v inom
èlenskom táte na základe mechanizmu zaruèujúceho
presnos a spo¾ahlivos vydávania záruk pôvodu, sa
uznáva ako záruka pôvodu elektriny vyrobenej vysoko
úèinnou kombinovanou výrobou na úèely tohto zákona. Záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko úèinnou
kombinovanou výrobou vydanú v inom èlenskom táte
môe úrad odmietnu uzna, ak existujú opodstatnené
pochybnosti o jej presnosti, spo¾ahlivosti alebo vierohodnosti. V takom prípade úrad preverí pravos záruky
pôvodu elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou a vyzve iadate¾a, aby v lehote urèenej
úradom pochybnosti odstránil. Ak v urèenej lehote nebudú pochybnosti odstránené, úrad záruku pôvodu
elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou neuzná.
(12) Ak úrad záruku pôvodu elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou pod¾a odseku 11
neuzná, oznámi dôvody neuznania ministerstvu, ktoré
informuje Európsku komisiu o dôvodoch neuznania záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou vydanej v inom èlenskom táte..
8. V § 14 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Ministerstvo
a) zabezpeèuje, aby výpoèet vysoko úèinnej kombinovanej výroby bol vykonávaný nediskriminaène
a zoh¾adòoval odlinosti rôznych technológií výroby,
b) predkladá na poiadanie Európskej komisie komplexné posúdenie národného potenciálu pre uplatnenie vysoko úèinnej kombinovanej výroby,
c) vypracúva ekonomicko-technické hodnotenie uplatnenia vysoko úèinnej kombinovanej výroby v Slovenskej republike.
(2) Ministerstvo vypracúva a zverejòuje na svojom
webovom sídle komplexné posúdenie národného potenciálu pre uplatnenie vysoko úèinnej kombinovanej
výroby, ktoré obsahuje
a) posúdenie právnych predpisov upravujúcich podmienky podnikania, ktoré sa týkajú vysoko úèinnej
kombinovanej výroby,
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b) vyhodnotenie potreby vyuite¾ného tepla a chladu
vhodných na uplatnenie vysoko úèinnou kombinovanou výrobou, vysoko úèinnou kombinovanou výrobou malých a ve¾mi malých výkonov,
c) prognózu rozvoja potreby vyuite¾ného tepla a chladu na najbliích desa rokov,
d) posúdenie potenciálu dodatoènej vysoko úèinnej
kombinovanej výroby obsahujúce plány výstavby
nových a rekontrukcie existujúcich zariadení vyrábajúcich odpadové teplo a návrh opatrení do roku
2020 a 2030, alebo v najbliích desiatich rokoch,
e) návrh rieenia, ktorým sa zvýi podiel vysoko úèinnej kombinovanej výroby na trhu s energiami do
roku 2020 a 2030, alebo v najbliích desiatich rokoch,
f) správu o pokroku pri dosahovaní podielu vysoko
úèinnej kombinovanej výroby, vyuívaní vysoko
úèinnej kombinovanej výroby a vyuívaní potenciálu
vysoko úèinnej kombinovanej výroby,
g) odhadované mnostvo úspor primárnej energie,
h) efektívnos vynaloenia nákladov zoh¾adòujúcich
národné záväzky prijaté v súvislosti so záväzkami
v oblasti klimatických zmien, ktoré prijala Európska
únia pod¾a medzinárodnej zmluvy,17ab)
i) zoh¾adnenie ekonomicko-technického hodnotenia
uplatnenia vysoko úèinnej kombinovanej výroby
v Slovenskej republike,
j) zoh¾adnenie moností miestnych a regionálnych trhov s teplom,
k) zoh¾adnenie koncepcií rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky,17ac) najmä moného prepojenia centralizovaného zásobovania teplom17ad) a vysoko úèinnej kombinovanej výroby na úèel vybudovania
úèinného centralizovaného zásobovania teplom.17ae).
Poznámky pod èiarou k odkazom 17ab a 17ae znejú:

17ab) Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (oznámenie è. 139/2005 Z. z.).
17ac
) § 31 písm. a) zákona è. 657/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
17ad
) § 2 písm. y) zákona è. 657/2004 Z. z. v znení zákona
è. 100/2014 Z. z.
17ae
) § 2 písm. z) zákona è. 657/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

9. V § 14 ods. 3 sa slová správy pod¾a odseku 1
písm. c) nahrádzajú slovami komplexného posúdenia
pod¾a odseku 2.
10. § 14 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Ekonomicko-technické hodnotenie uplatnenia vysoko úèinnej kombinovanej výroby v Slovenskej republike
a) zoh¾adòuje klimatické podmienky, ekonomickú realizovate¾nos a technickú vhodnos,
b) sa vzahuje na celé územie Slovenskej republiky,
c) urèí najlepie rieenia z h¾adiska efektívnosti
vyuívania zdrojov a nákladov na uspokojenie potreby tepla a chladu,
d) môe by súèasou procesu posudzovania vplyvov
na ivotné prostredie pod¾a osobitného predpisu,17af)
e) identifikuje potenciál uplatnenia vysoko úèinnej kombinovanej výroby, ktorej prínosy prevyujú náklady,
f) identifikuje potenciál uplatnenia vysoko úèinnej
kombinovanej výroby, ktorej prínosy neprevyujú
náklady..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 17af znie:

17af) Zákon è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov..

11. Za § 18e sa vkladá § 18f, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 18f
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. decembra 2014
Ministerstvo predloí Európskej komisii komplexné
posúdenie národného potenciálu pre uplatnenie vysoko úèinnej kombinovanej výroby pod¾a § 14 ods. 2 do
31. decembra 2015 a pri jeho vypracovaní zoh¾adní
analýzu národného potenciálu pre uplatnenie vysoko
úèinnej kombinovanej výroby vypracovanú pod¾a § 14
ods. 2 v znení úèinnom do 30. novembra 2014..
12. V § 19 sa odsek 1 dopåòa písmenom m), ktoré
znie:
m) náleitosti, rozsah, obsah a podrobnosti ekonomicko-technického hodnotenia pod¾a § 14 ods. 1
písm. c)..
13. V prílohe è. 2 sa vypúa prvý bod.
Doterajie body 2 a 4 sa oznaèujú ako body 1 a 3.
14. Príloha è. 2 sa dopåòa tvrtým bodom, ktorý znie:
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej
efektívnosti, ktorou sa menia a dopåòajú smernice
2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zruujú
smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ
L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady
2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5.
2013)..
Èl. V
Zákon è. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach v znení zákona è. 435/2013 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:
1. V § 9 sa odsek 1 dopåòa písmenami m) a n), ktoré
znejú:
m) zabezpeèuje uplatòovanie princípov energetickej
efektívnosti v oblasti regulácie,
n) sleduje a vyhodnocuje spotrebu koncových odberate¾ov elektriny, koncových odberate¾ov plynu
a koncových odberate¾ov tepla..
2. V § 13 ods. 3 písm. a) sa slovo a nahrádza èiarkou a slová pod¾a osobitného predpisu,31) sa nahrádzajú slovami a záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou pod¾a osobitného
predpisu,31).
Poznámka pod èiarou k odkazu 31 znie:

31) § 7, 7a, 8, 8a a 12 zákona è. 309/2009 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

3. Príloha sa dopåòa tvrtým bodom, ktorý znie:
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej
efektívnosti, ktorou sa menia a dopåòajú smernice
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2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zruujú
smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ
L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady
2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5.
2013)..
Èl. VI
Zákon è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 391/2012
Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z., zákona è. 382/2013
Z. z. a zákona è. 102/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 11 ods. 1 písm. d) sa za slovom sluby slovo
a nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: a Národného bezpeènostného úradu.
2. V § 12 ods. 4 sa písmeno b) dopåòa trinástym a
pätnástym bodom, ktoré znejú:
13. ekonomicko-technické hodnotenie vyuitia vyrobeného tepla; to neplatí pre jadrové zariadenia,
14. súlad investièného zámeru s komplexným posúdením národného potenciálu pre uplatnenie vysoko úèinnej kombinovanej výroby,30a) ak ide o elektroenergetické zariadenie,
15. súlad investièného zámeru s komplexným posúdením potenciálu vyuitia systémov centralizovaného zásobovania teplom,30b) ak ide o zariadenie,
ktoré môe ma vplyv na centralizované zásobovanie teplom..
Poznámky pod èiarou k odkazom 30a a 30b znejú:

30a) § 14 ods. 2 zákona è. 309/2009 Z. z. v znení zákona
è. 321/2014 Z. z.
30b
) § 6 ods. 1 zákona è. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

3. V § 12 ods. 5 písm. a) sa slovo a nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: a 14.
4. § 17 sa dopåòa odsekom 25, ktorý znie:
(25) Ak sú informácie pod¾a odsekov 12 a 14 poskytované iba elektronickými prostriedkami, poskytuje
ich dodávate¾ odberate¾ovi elektriny v domácnosti a odberate¾ovi plynu v domácnosti bezodplatne..
5. V § 27 ods. 5 prvej vete sa za slová písm. j) vkladajú slová a p).
6. V § 28 odsek 4 znie:
(4) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy je povinný
a) prihliada pri rozhodovaní o rozvoji prenosovej sústavy na zabezpeèenie riadenia energetickej efektívnosti prenosovej sústavy vrátane kapacít prepojenia
tak, aby sa zlepila energetická efektívnos prenosovej sústavy aj bez dodatoèných nových investícií do
prenosových zariadení,
b) vykona raz za desa rokov posúdenie potenciálu
energetickej efektívnosti prenosovej sústavy, ktoré
1. identifikuje nákladovo efektívne opatrenia na
zlepenie energetickej efektívnosti a dosiahnutie
úspor energie vlastnej elektroenergetickej infratruktúry, investície potrebné na ich zavedenie
a harmonogram zavádzania,
2. obsahuje najmä posúdenie energetickej efektívnosti prenosu, riadenia na strane spotreby elek-
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triny, prevádzkyschopnosti prenosovej sústavy,
pripojenia zariadení na výrobu elektriny do prenosovej sústavy a
3. môe by súèasou písomnej správy z energetického auditu pod¾a osobitného predpisu,55a)
c) zasla posúdenie pod¾a písmena b) ministerstvu do
30. mája prísluného kalendárneho roka..
Poznámka pod èiarou k odkazu 55a znie:

55a) § 14 ods. 2 zákona è. 321/2014 Z. z..

7. V § 31 ods. 3 písmeno q) znie:
q) zabezpeèi v prípade splnenia podmienok pod¾a pravidiel trhu intaláciu zariadenia na priebehové meranie elektriny s monosou dia¾kového odpoètu
1. pre nové odberné miesto,
2. pre existujúce odberné miesto pri výmene urèeného meradla,
3. pre existujúce odberné miesto pri uskutoènení
významnej obnovy budovy,60a) ak obnova má vplyv
na zníenie spotreby elektriny,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 60a znie:

60a) § 2 ods. 7 zákona è. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 300/2012 Z. z..

8. V § 31 odsek 4 znie:
(4) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je povinný
a) prihliada pri rozhodovaní o rozvoji distribuènej sústavy na zabezpeèenie riadenia energetickej efektívnosti distribuènej sústavy tak, aby sa zlepila energetická
efektívnos distribuènej sústavy aj bez dodatoèných
nových investícií do distribuèných zariadení,
b) vykona raz za desa rokov posúdenie potenciálu
energetickej efektívnosti distribuènej sústavy, ktoré
1. identifikuje nákladovo efektívne opatrenia na
zlepenie energetickej efektívnosti a dosiahnutie
úspor energie vlastnej elektroenergetickej infratruktúry, investície potrebné na ich zavedenie
a harmonogram zavádzania,
2. obsahuje najmä posúdenie energetickej efektívnosti distribúcie, riadenia zaaenia, prevádzkyschopnosti prepojenej sústavy, pripojenia zariadení na výrobu elektriny a kombinovaných zariadení
ve¾mi malých výkonov,60b)
3. môe by súèasou písomnej správy z energetického auditu pod¾a osobitného predpisu,55a)
c) zasla posúdenie pod¾a písmena b) ministerstvu do
30. júna prísluného kalendárneho roka..
Poznámka pod èiarou k odkazu 60b znie:

60b) § 2 ods. 2 písm. g) zákona è. 309/2009 Z. z..

9. V § 34 sa odsek 2 dopåòa písmenami r) a t), ktoré znejú:
r) ak ho na to odberate¾ elektriny splnomocní písomným plnomocenstvom s úradne osvedèeným podpisom, sprístupni poskytovate¾ovi energetickej
sluby67a) urèenému pod¾a § 35 ods. 1 písm. m) spôsobom zrozumite¾ným pre odberate¾a elektriny
1. vyúètovaciu faktúru a materiál zasielaný súèasne
s vyúètovacou faktúrou,
2. informácie o histórii spotreby elektriny,67b) ak má
odberate¾ elektriny naintalované urèené meradlo pod¾a § 31 ods. 3 písm. p) alebo písm. q),
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3. aktuálne namerané údaje, ak má odberate¾ elektriny naintalované urèené meradlo pod¾a § 31
ods. 3 písm. p) alebo písm. q),
s) sprístupni odberate¾ovi elektriny informácie o histórii spotreby elektriny,67b) ak má odberate¾ elektriny
naintalované urèené meradlo pod¾a § 31 ods. 3
písm. p) alebo písm. q),
t) umoni odberate¾ovi elektriny vybra si písomný
alebo elektronický spôsob informovania o vyúètovacej faktúre a písomný alebo elektronický spôsob doruèovania vyúètovacej faktúry..
Poznámky pod èiarou k odkazom 67a a 67b znejú:

67a) § 3 písm. i) zákona è. 321/2014 Z. z.
67b
) § 23 ods. 1 písm. c) zákona è. 321/2014 Z. z..

10. V § 35 sa odsek 1 dopåòa písmenami l) a p), ktoré
znejú:
l) na sprístupnenie údajov poskytovate¾ovi energetickej sluby67a) pod¾a § 34 ods. 2 písm. r),
m) urèova poskytovate¾a energetickej sluby,67a) ktorému mono sprístupni údaje pod¾a § 34 ods. 2
písm. r),
n) pri intalácii urèeného meradla pod¾a § 31 ods. 3
písm. p) alebo písm. q) na poskytnutie informácií
o jednotlivých funkciách intalovaného meradla
a o spôsoboch odèítania meraných hodnôt umoòujúcich kontrolu vlastnej spotreby elektriny,
o) na prístup k informáciám o histórii spotreby
elektriny67b) umoòujúcim kontrolu vlastnej spotreby elektriny, ak má naintalované urèené meradlo
pod¾a § 31 ods. 3 písm. p) alebo písm. q),
p) na výber písomného alebo elektronického spôsobu
informovania o vyúètovacej faktúre a spôsobu doruèovania vyúètovacej faktúry..
11. V § 35 sa odsek 2 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) informova písomne do 30 dní od zaèatia realizácie
významnej obnovy budovy prísluného prevádzkovate¾a distribuènej sústavy o významnej obnove budovy.60a).
12. V § 40 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: Pri
kadej výmene urèeného meradla je prevádzkovate¾
prenosovej sústavy a prevádzkovate¾ distribuènej sústavy povinný poskytnú odberate¾ovi elektriny písomne
alebo elektronicky informáciu o jednotlivých funkciách
intalovaného meradla a o spôsoboch odèítania meraných hodnôt, ktoré mu umonia kontrolova spotrebu
elektriny; informáciu môe prevádzkovate¾ prenosovej
sústavy a prevádzkovate¾ distribuènej sústavy poskytnú aj odkazom na svoje webové sídlo, ak je tam táto informácia zverejnená..
13. § 40 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy alebo prevádzkovate¾ distribuènej sústavy je povinný zabezpeèi
bezpeènos urèených meradiel pod¾a § 31 ods. 3
písm. p) a q), dátovej komunikácie a súkromia koncových odberate¾ov pod¾a osobitného predpisu.70a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 70a znie:

70a) Zákon è. 351/2011 Z. z. v znení neskorích predpisov..

14. § 49 sa dopåòa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
(11) Prevádzkovate¾ prepravnej siete je povinný raz
za desa rokov
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a) vykona posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti prepravnej siete, ktoré obsahuje
1. posúdenie energetickej efektívnosti prepravy, riadenia a prevádzkyschopnosti prepojenej siete,
2. identifikáciu nákladovo efektívnych opatrení na
zlepenie energetickej efektívnosti a opatrení na
dosiahnutie úspor energie vlastnej plynárenskej
infratruktúry a
3. identifikáciu investícií potrebných na zavedenie
nákladovo efektívnych opatrení na zlepenie
energetickej efektívnosti a harmonogram ich zavádzania,
b) zasla posúdenie pod¾a písmena a) ministerstvu do
30. júna prísluného kalendárneho roka.
(12) Posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti
prepravnej siete môe by súèasou písomnej správy
z energetického auditu pod¾a osobitného predpisu.55a).
15. § 64 sa dopåòa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:
(14) Prevádzkovate¾ distribuènej siete je povinný raz
za desa rokov
a) vykona posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti distribuènej siete, ktoré obsahuje
1. posúdenie energetickej efektívnosti distribúcie,
riadenia a prevádzkyschopnosti prepojenej siete,
2. identifikáciu nákladovo efektívnych opatrení na
zlepenie energetickej efektívnosti a opatrení na
dosiahnutie úspor energie vlastnej plynárenskej
infratruktúry,
3. identifikáciu investícií potrebných na zavedenie
nákladovo efektívnych opatrení na zlepenie
energetickej efektívnosti a harmonogram ich zavádzania,
b) zasla posúdenie pod¾a písmena a) ministerstvu do
30. júna prísluného kalendárneho roka.
(15) Posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti
distribuènej siete môe by súèasou písomnej správy
z energetického auditu pod¾a osobitného predpisu.55a).
16. § 67 sa dopåòa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
(11) Prevádzkovate¾ zásobníka je povinný raz za
desa rokov
a) vykona posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti zásobníka, ktoré obsahuje
1. posúdenie energetickej efektívnosti distribúcie,
riadenia a prevádzkyschopnosti zásobníka,
2. identifikáciu nákladovo efektívnych opatrení na
zlepenie energetickej efektívnosti a opatrení na
dosiahnutie úspor energie zásobníka,
3. identifikáciu investícií potrebných na zavedenie
nákladovo efektívnych opatrení na zlepenie
energetickej efektívnosti a harmonogram ich zavádzania,
b) zasla posúdenie pod¾a písmena a) ministerstvu do
30. mája prísluného kalendárneho roka.
(12) Posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti
zásobníka môe by súèasou písomnej správy z energetického auditu pod¾a osobitného predpisu.55a).
17. V § 69 sa odsek 2 dopåòa písmenami t) a v), ktoré
znejú:
t) ak ho na to odberate¾ plynu splnomocní písomným
plnomocenstvom s úradne osvedèeným podpisom,
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sprístupni poskytovate¾ovi energetickej sluby67a)
urèenému pod¾a § 70 ods. 1 písm. j) spôsobom zrozumite¾ným pre odberate¾a plynu
1. vyúètovaciu faktúru a materiál zasielaný súèasne
s vyúètovacou faktúrou,
2. informácie o histórii spotreby plynu,80a) ak má odberate¾ plynu naintalované urèené meradlo pod¾a § 73 ods. 2,
u) sprístupni odberate¾ovi plynu informácie o histórii
spotreby plynu,80a) ak má odberate¾ plynu naintalované urèené meradlo pod¾a § 73 ods. 2,
v) umoni odberate¾ovi plynu vybra si písomný alebo
elektronický spôsob informovania o vyúètovacej faktúre a písomný alebo elektronický spôsob doruèovania vyúètovacej faktúry..
Poznámka pod èiarou k odkazu 80a znie:

80a) § 23 ods. 2 písm. c) zákona è. 321/2014 Z. z..

18. V § 70 sa odsek 1 dopåòa písmenami i) a m), ktoré znejú:
i) na sprístupnenie údajov poskytovate¾ovi energetickej sluby67a) pod¾a § 69 ods. 2 písm. t),
j) urèova poskytovate¾a energetickej sluby,67a) ktorému mono sprístupni údaje pod¾a § 69 ods. 2
písm. t),
k) na prístup k informáciám o histórii spotreby
plynu80a) umoòujúcim kontrolu vlastnej spotreby
plynu, ak má naintalované urèené meradlo pod¾a
§ 73 ods. 2,
l) na výber písomného alebo elektronického spôsobu
informovania o vyúètovacej faktúre a spôsobu doruèovania vyúètovacej faktúry,
m) pri intalácii urèeného meradla pod¾a § 73 ods. 2 na
poskytnutie informácií o jednotlivých funkciách intalovaného meradla a o spôsoboch odèítania meraných hodnôt umoòujúcich kontrolu vlastnej spotreby plynu..
19. V § 76 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: Pri
kadej výmene urèeného meradla je prevádzkovate¾
prepravnej siete a prevádzkovate¾ distribuènej siete povinný poskytnú odberate¾ovi plynu písomne alebo
elektronicky informáciu o jednotlivých funkciách intalovaného meradla a o spôsoboch odèítania meraných hodnôt, ktoré mu umonia kontrolova spotrebu
plynu; informáciu môe prevádzkovate¾ prepravnej siete a prevádzkovate¾ distribuènej siete poskytnú aj odkazom na svoje webové sídlo, ak je tam táto informácia
zverejnená..
20. V § 88 sa odsek 2 dopåòa písmenom w), ktoré
znie:
w) je prísluným orgánom pod¾a osobitného predpisu.87a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 87a znie:

87a) Èl. 8 ods. 1 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)
è. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infratruktúru, ktorým sa zruuje rozhodnutie è. 1364/2006/ES a menia a dopåòajú nariadenia
(ES) è. 713/2009, (ES) è. 714/2009 a (ES) è. 715/2009 (Ú. v.
EÚ L 115, 25. 4. 2013) v platnom znení..

21. V § 88 sa odsek 9 dopåòa písmenami j) a k), ktoré
znejú:
j) výnimkách z uplatòovania § 12 ods. 4 písm. b) trinásteho bodu,
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k) dôvodoch zamietnutia iadosti pod¾a § 12 ods. 4, ak
iados neobsahuje náleitosti investièného zámeru
pod¾a § 12 ods. 4 písm. b) siedmeho bodu, trinásteho
bodu a trnásteho bodu, najneskôr do troch mesiacov od zamietnutia iadosti..
22. V § 89 ods. 1 sa za slová k), n), o) vkladá èiarka
a slová r) a t), za slová j), o) sa vkladá èiarka a slová
§ 49 ods. 11 a 12, za slová l) a n) sa vkladá èiarka
a slová § 64 ods. 14 a 15, za slová ods. 8 sa vkladá
èiarka a slová 11 a 12 a za slová j) a l) sa vkladá
èiarka a slová t) a v), § 70 ods. 1 písm. i) a m).
23. V § 89 ods. 9 sa za slovami elezníc Slovenskej
republiky slovo a nahrádza èiarkou a za slovo
sluby sa vkladajú slová a Národného bezpeènostného úradu.
24. V § 91 ods.1 písm. c) sa za slovo o) vkladá èiarka
a slová r) a t).
25. V § 95 ods. 1 sa písmená h) a k) dopåòajú siedmym a ôsmym bodom, ktoré znejú:
7. spôsob prístupu k meraným údajom treou stranou
pod¾a poiadavky koncového odberate¾a,
8. podrobnosti o bezpeènosti inteligentného meracieho systému, dátovej komunikácie a súkromí koncových odberate¾ov..
26. V § 95 sa odsek 1 dopåòa písmenom m), ktoré
znie:
m) obsah a podrobnosti ekonomicko-technického hodnotenia pod¾a § 12 ods. 4 písm. b) trinásteho bodu..
27. Za § 96a sa vkladá § 96b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 96b
Prechodné ustanovenia
úèinné od 1. decembra 2014
(1) Posúdenie súladu investièného zámeru s komplexným posúdením potenciálu vyuitia systémov centrálneho zásobovania teplom pod¾a § 12 ods. 4 písm. b)
pätnásteho bodu nemusí obsahova iados o vydanie
osvedèenia na výstavbu energetického zariadenia doruèená ministerstvu do 31. decembra 2015.
(2) Posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti
prenosovej sústavy pod¾a § 28 ods. 4 písm. b), posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti distribuènej
sústavy pod¾a § 31 ods. 4 písm. b), posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti prepravnej siete pod¾a § 49
ods. 11 písm. a), posúdenie potenciálu energetickej
efektívnosti distribuènej siete pod¾a § 64 ods. 14 a posúdenie potenciálu energetickej efektívnosti zásobníka
pod¾a § 67 ods. 11 sa prvýkrát vykoná do 30. júna
2015..
28. Príloha è. 2 sa dopåòa piatym bodom, ktorý znie:
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej
efektívnosti, ktorou sa menia a dopåòajú smernice
2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zruujú
smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ
L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady
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2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5.
2013)..
Èl. VII
Zákon è. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
sa dopåòa takto:
1. § 2 sa dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) energetickej efektívnosti..
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(3) Dotáciu pod¾a odseku 1 písm. c) mono poskytnú obci alebo vyiemu územnému celku do 85 % z obstarávacej ceny plánu udrate¾nej energie alebo koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky
v Bratislavskom kraji.
(4) Ministerstvo môe poveri administratívnymi èinnosami súvisiacimi s poskytovaním dotácií pod¾a odseku 1 právnickú osobu zriadenú ministerstvom..
Poznámky pod èiarou k odkazom 20a a 20c znejú:

2. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
§ 8a

20a) Èlánok 2 prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) è. 651/2014 zo
17. júna 2014 o vyhlásení urèitých kategórií pomoci za zluèite¾né s vnútorným trhom pod¾a èlánkov 107 a 108 zmluvy
(Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).
20b
) § 2 písm. j) zákona è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
v znení neskorích predpisov.
20c
) § 5 ods. 3 zákona è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení
zákona è. 203/2004 Z. z..

(1) Dotáciu pod¾a § 2 písm. g) mono poskytnú na
a) energetický audit mikropodnikov, malých podnikov
a stredných podnikov20a) so sídlom v Bratislavskom
kraji schválený ministerstvom a vyhlásený v Obchodnom vestníku,
b) zvyovanie energetickej úèinnosti distribúcie tepla20b)
v Bratislavskom kraji schválené ministerstvom a vyhlásené v Obchodnom vestníku,
c) vypracovanie a implementáciu plánu udrate¾nej
energie alebo aktualizáciu a implementáciu koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky v Bratislavskom kraji.

4. Zákon sa dopåòa prílohou è. 4, ktorá vrátane nadpisu znie:

(2) Dotáciu pod¾a odseku 1 písm. a) a b) mono poskytnú za podmienok pod¾a osobitného predpisu.20c)

Príloha è. 4
k zákonu è. 71/2013 Z. z.

3. § 10 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Prílohou k iadosti pod¾a § 2 písm. g) sú
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok pod¾a
osobitného predpisu,23)
b) rozpoèet obsahujúci predpokladanú obstarávaciu
cenu pod¾a § 8a ods. 2, ak je iadate¾om obec alebo
vyí územný celok..

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa
menia a dopåòajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zruujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES
(Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013)..
Èl. VIII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2014.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

Strana 2614

Zbierka zákonov è. 321/2014

Èiastka 100

Príloha
k zákonu è. 321/2014 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa
menia a dopåòajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zruujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES
(Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013).
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322
ZÁKON
z 21. októbra 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 548/2003 Z. z. o Justiènej akadémii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 548/2003 Z. z. o Justiènej akadémii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 757/2004 Z. z., zákona è. 319/2005 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 181/2009 Z. z., zákona
è. 33/2011 Z. z. a zákona è. 220/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 2 sa za slová súdnych úradníkov vkladá èiarka a slová asistentov sudcov Najvyieho súdu
Slovenskej republiky.
2. V § 3 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo vykonáva
vkladá slovo celoivotné.
3. V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:
c) súdnych úradníkov,1) asistentov sudcov Najvyieho
súdu Slovenskej republiky1a) a asistentov prokurátora.2).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 19 zákona è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 467/2011 Z. z..

4. V § 3 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Akadémia vykonáva prípravné vzdelávanie zamerané na osvojenie si praktických zruèností potrebných na výkon funkcie sudcu. Akadémia môe zároveò
vykonáva vzdelávanie právnických profesií alebo iných odborných profesií, nad ktorými vykonáva doh¾ad ministerstvo,2a) a zamestnancov v tátnozamestnaneckom pomere na ministerstve a Generálnej
prokuratúre Slovenskej republiky vo funkcii hlavný
tátny radca a generálny tátny radca; vykonávanie
tejto vzdelávacej èinnosti nemôe ohrozi kvalitu, rozsah a dostupnos èinností pod¾a odsekov 1 a 3 a 8.
(3) Akadémia zabezpeèuje, organizuje a vykonáva aj
a) odbornú prípravu justièného èakate¾a, ktorá je potrebná na výkon funkcie sudcu,
b) vzdelávanie justièného èakate¾a zamerané na zdokona¾ovanie a dopåòanie poadovaných vedomostí
potrebných na výkon funkcie sudcu,
c) vzdelávanie právneho èakate¾a prokuratúry na výkon funkcie prokurátora poèas prípravnej praxe,
d) odbornú prípravu vyieho súdneho úradníka, asistenta sudcu Najvyieho súdu Slovenskej republiky,
asistenta prokurátora a poradcu sudcu ústavného
súdu Slovenskej republiky zameranú na vykonanie
justiènej skúky..

Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:
2a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení
neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Zb. o súdnych exekútoroch a exekuènej
èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích
zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 527/2002
Z. z. o dobrovo¾ných drabách a o doplnení zákona Slovenskej
národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov, zákon
è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, zákon è. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov..

5. V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
(5) Akadémia overuje vedomosti a odborné predpoklady justièných èakate¾ov potrebné na výkon funkcie
sudcu a právnych èakate¾ov prokuratúry potrebné na
výkon funkcie prokurátora vykonaním odbornej justiènej skúky..
Doterajie odseky 5 a 7 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
6. V § 3 odsek 6 znie:
(6) Akadémia zabezpeèuje aj vytvorenie, správu
a ochranu jednotnej databázy prípadov v podobe súdnych spisov v elektronickej podobe alebo písomnej podobe z oblasti trestného práva, správneho práva, pracovného práva, rodinného práva, obchodného práva
a obèianskeho práva, ktoré sú spracované na úèely písomnej èasti výberového konania na obsadenie vo¾ného miesta sudcu. Na poiadanie výberovej komisie akadémia dodá z databázy súdnych prípadov pre potreby
písomnej èasti výberovej komisii súdne spisy na elektronickom nosièi v poète rovnajúcom sa dvojnásobku
uchádzaèov prihlásených do výberového konania, prièom polovicu takto dodaných súdnych spisov tvoria
súdne spisy z oblasti trestného práva a druhú polovicu
súdne spisy z oblasti správneho práva, pracovného
práva, rodinného práva, obchodného práva a obèianskeho práva..
7. V § 3 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
(7) Akadémia zabezpeèuje aj vytvorenie, správu
a ochranu jednotnej databázy prípadov a spisov potrebných na vykonanie písomnej èasti odbornej justiènej skúky osobitne pre justièných èakate¾ov a osobitne pre právnych èakate¾ov prokuratúry..
Doterajie odseky 7 a 8 sa oznaèujú ako odseky 8 a 9.
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8. V § 3 odsek 8 znie:
(8) Pri zabezpeèovaní spisov, èi u v písomnej podobe, alebo elektronickej podobe, sú ministerstvo, súdy
a prokuratúra povinné poskytnú akadémii súèinnos.
Akadémia pri vytváraní databáz pod¾a odsekov 6 a 7 zabezpeèí ochranu osobných údajov pod¾a osobitného
predpisu.3).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) Zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 84/2014
Z. z..

9. V § 3 ods. 9 sa slová odsekov 1 a 6 nahrádzajú
slovami odsekov 1 a 8.
10. V § 6 ods. 3 sa slová najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach nahrádzajú slovami aj opakovane.
11. V § 8 ods. 1 sa slová najviac dve po sebe nasledujúce funkèné obdobia nahrádzajú slovami aj opakovane.
12. V § 11 odsek 8 znie:
(8) Úlohy pedagogického zboru pod¾a odseku 1 a ïalie èinnosti akadémie môe vykonáva justièný èakate¾, vyí súdny úradník, právny èakate¾ prokuratúry
a asistent prokurátora poèas výkonu tátnej sluby.9a).
13. § 12 znie:
§ 12
(1) Návrh na vykonanie odbornej justiènej skúky
(ïalej len skúka) justièným èakate¾om predkladá
akadémii minister. K návrhu priloí aj závereèné hodnotenie justièného èakate¾a vypracované predsedom
prísluného krajského súdu.
(2) Návrh na vykonanie skúky právnym èakate¾om
prokuratúry predkladá akadémii generálny prokurátor. K návrhu priloí aj závereèné hodnotenie právneho
èakate¾a prokuratúry pod¾a osobitného predpisu.10)
(3) Cie¾om skúky je overi, èi má justièný èakate¾
alebo právny èakate¾ prokuratúry potrebné vedomosti
a je dostatoène pripravený na to, aby mohol zastáva
funkciu sudcu alebo funkciu prokurátora.
(4) Vykonanie skúky zabezpeèuje akadémia spravidla dvakrát do roka, v jarnom a v jesennom období.
(5) Skúka justièného èakate¾a a skúka právneho
èakate¾a prokuratúry majú písomnú a ústnu èas. Písomná èas sa skladá z odborného testu, z vyhotovenia
rozhodnutí v trestnej a v inej ne trestnej veci. Písomnou èasou skúky sa overuje spôsobilos justièného
èakate¾a a právneho èakate¾a prokuratúry samostatne
vykonáva procesné úkony a postupy vyplývajúce
z funkcie, na ktorú sa pripravuje. Na ústnej skúke
majú justièný èakate¾ a právny èakate¾ prokuratúry
preukáza vedomosti z ústavného práva, z organizácie
a pôsobnosti súdov a prokuratúry, z trestného práva,
z medzinárodného práva, z obèianskeho práva, z rodinného práva, z obchodného práva, z finanèného práva,
zo správneho práva, z pracovného práva a z práva Európskej únie.
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(6) Na prípravu a vykonanie skúky poskytne sluobný úrad justiènému èakate¾ovi a právnemu èakate¾ovi
prokuratúry sluobné vo¾no s náhradou platu v trvaní
tyroch týdòov..
14. V § 13 ods. 1 prvá veta znie: Skúku vykoná justièný èakate¾ a právny èakate¾ prokuratúry pred skúobnou komisiou zloenou z piatich èlenov..
15. V § 13 ods. 5 sa slová asistenta prokurátora nahrádzajú slovami právneho èakate¾a prokuratúry.
16. § 14 znie:
§ 14
(1) Ak justièný èakate¾ alebo právny èakate¾ prokuratúry úspene vykoná skúku, akadémia vystaví
osvedèenie o jej vykonaní, ktoré justiènému èakate¾ovi
riadite¾ odovzdá v prítomnosti ministra, a ak ide o právneho èakate¾a prokuratúry, aj v prítomnosti generálneho prokurátora.
(2) Ak justièný èakate¾ pri skúke neprospel, minister mu povolí vykona opravnú skúku na základe jeho
písomnej iadosti; generálny prokurátor povolí vykona opravnú skúku právnemu èakate¾ovi prokuratúry
na základe jeho písomnej iadosti.
(3) Opravnú skúku môe justièný èakate¾ alebo
právny èakate¾ prokuratúry vykona najskôr po troch
mesiacoch a najneskôr do deviatich mesiacov od konania skúky.
(4) Ak justièný èakate¾ alebo právny èakate¾ prokuratúry neprospel ani pri opravnej skúke, predseda
krajského súdu alebo generálny prokurátor ho z funkcie odvolá pod¾a osobitného predpisu.11)
(5) Na vykonanie skúky vyieho súdneho úradníka
a asistenta prokurátora sa vzahujú ustanovenia odsekov 1 a 3 a § 12 ods. 1 a 5; ak ide o poradcu sudcu
ústavného súdu Slovenskej republiky, vykonáva právomoci spojené s návrhom na vykonanie skúky, vykonaním opravnej skúky a ïalej opravnej skúky
a s odovzdaním osvedèenia o vykonaní skúky predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky.
(6) Na vykonanie skúky a na vykonanie opravnej
skúky sluobný úrad poskytne vyiemu súdnemu
úradníkovi a asistentovi prokurátora sluobné vo¾no
s náhradou platu v trvaní tyroch týdòov.
(7) Ïaliu opravnú skúku môe vyí súdny úradník alebo asistent prokurátora vykona najskôr po jednom roku a najneskôr do dvoch rokov od konania
opravnej skúky. Ak vyí súdny úradník alebo asistent prokurátora neprospel ani pri ïalej opravnej
skúke, zostáva vo svojej funkcii bez monosti znovu sa
prihlási na vykonanie skúky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:

11) § 52 ods. 1 písm. f) zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 236 ods. 2 písm. f) zákona è. 154/2001 Z. z..

Èl. II
Zákon è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 185/2002 Z. z., zákona è. 670/2002 Z. z., zákona
è. 426/2003 Z. z., zákona è. 458/2003 Z. z., zákona
è. 462/2003 Z. z., zákona è. 505/2003 Z. z., zákona
è. 514/2003 Z. z., zákona è. 548/2003 Z. z., zákona
è. 267/2004 Z. z., zákona è. 403/2004 Z. z., zákona
è. 530/2004 Z. z., zákona è. 586/2004 Z. z., zákona
è. 609/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 122/2005 Z. z., zákona è. 622/2005 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 15/2008 Z. z.,
zákona è. 517/2008 Z. z., zákona è. 520/2008 Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z., zákona è. 291/2009
Z. z., zákona è. 500/2010 Z. z., zákona è. 543/2010
Z. z., zákona è. 33/2011 Z. z., zákona è. 100/2011 Z. z.,
zákona è. 467/2011 Z. z., zákona è. 503/2011 Z. z., zákona è. 79/2012 Z. z., zákona è. 335/2012 Z. z., zákona è. 392/2012 Z. z., zákona è. 462/2013 Z. z., zákona
è. 195/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 216/2014 Z. z., uznesenia Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 261/2014 Z. z. a zákona
è. 307/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 24 ods. 7 sa slová piatich rokov nahrádzajú
slovami jedného roka.
2. V § 28 odsek 2 znie:
(2) Výberového konania sa môe zúèastni ten, kto
spåòa predpoklady na vymenovanie za sudcu pod¾a § 5
ods. 1 písm. b) a d), f), g) a odseku 2, najneskôr v posledný deò výberového konania dosiahne vek aspoò
30 rokov, udelí písomný súhlas s overením predpokladov sudcovskej spôsobilosti Národným bezpeènostným
úradom,4c) ak sa vo výberovom konaní umiestni ako prvý v poradí a absolvoval prípravné vzdelávanie v Justiènej akadémii Slovenskej republiky zamerané na osvojenie si zruèností potrebných na výkon funkcie sudcu;
podmienka prípravného vzdelávania sa nevzahuje na
osobu, ktorá vykonáva alebo vykonávala funkciu justièného èakate¾a alebo vyieho súdneho úradníka
aspoò jeden rok..
3. V § 28 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Ústna
èas výberového konania sa zaznamenáva aj s vyuitím
technického zariadenia urèeného na zaznamenávanie
zvuku; takto vyhotovený záznam sa zverejòuje spolu so
zápisnicou o priebehu výberového konania..
4. V § 28 ods. 9 sa za slová prísluného súdu vkladajú slová a pozostáva z ústnej èasti.
5. V § 29 ods. 1 druhá a tretia veta znejú: Èlenov výberovej komisie vymenuje predseda súdu z databázy kandidátov na èlenov výberovej komisie vdy po vyhlásení
výberového konania, a to tak, aby jeden èlen bol z kandidátov zvolených národnou radou, dvaja èlenovia z kandidátov zvolených súdnou radou a jeden èlen z kandidátov
vymenovaných ministrom. Piateho èlena výberovej komisie zvolí na iados predsedu súdu sudcovská rada súdu,
na ktorom sa vo¾né miesto obsadzuje..
6. V § 29 sa vypúa odsek 5 vrátane poznámky pod
èiarou k odkazu 7b.
7. V § 30 ods. 7 druhej vete sa za slovo sudcov vkladá èiarka a slová justièných èakate¾ov.
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8. V § 58 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: najviac vak na sedem pracovných dní v kalendárnom roku,.
9. V § 58 ods. 1 písm. c) sa èiarka na konci nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pracovné vo¾no sa poskytne najviac na sedem pracovných dní v kalendárnom roku,.
10. V § 65 ods. 1 písm. b) sa za druhý bod vkladá
nový tretí bod, ktorý znie:
3. za vedenie justièného èakate¾a,.
Doterají tretí a tvrtý bod sa oznaèujú ako tvrtý
a piaty bod.
11. Za § 72 sa vkladá § 72a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 72a
Príplatok za vedenie justièného èakate¾a
Sudcovi, ktorý vykonáva èinnos kolite¾a justièného
èakate¾a, patrí osobitný príplatok vo výke 30 eur mesaène..
12. V § 75 sa slová § 27 ods. 4 nahrádzajú slovami
§ 27d ods. 1.
13. Za tvrtú èas sa vkladá piata èas, ktorá vrátane
nadpisu znie:
P I A T A È A S 
OSOBITNÉ USTANOVENIA
O JUSTIÈNÝCH ÈAKATE¼OCH
§ 148
Justièný èakate¾
(1) Justièný èakate¾ je tátnym zamestnancom
v tátnej slube. Vykonáva prípravu, úèelom ktorej je
odborná príprava na výkon funkcie sudcu a podie¾a sa
na výkone súdnictva.
(2) Príprava na výkon funkcie sudcu sa skladá z odbornej prípravy a vykonania odbornej justiènej skúky.
(3) Príprava justièného èakate¾a sa zaèína prijatím
do tátnej sluby predsedom prísluného krajského
súdu po úspenom absolvovaní výberového konania.
(4) Za justièného èakate¾a mono prija len toho, kto
spåòa predpoklady na vymenovanie sudcu pod¾a § 5
ods. 1 písm. b) a d) a f) a ods. 2.
(5) Justièný èakate¾ skladá pri prijatí do tátnej sluby do rúk predsedu krajského súdu tento s¾ub: S¾ubujem na svoju èes a svedomie, e budem dodriava
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony,
ostatné veobecne záväzné právne predpisy a sluobné
predpisy. Budem sa svedomite pripravova na výkon
sudcovskej funkcie a osvojím si zásady sudcovskej etiky..
(6) Odborná príprava justièného èakate¾a trvá tri
roky. Justiènému èakate¾ovi, ktorý je najmenej osem
rokov èinný v právnickom povolaní, môe súdna rada
na návrh prísluného predsedu krajského súdu skráti
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prípravnú prax najviac o jeden rok. Obsahovú náplò
odbornej prípravy justièných èakate¾ov schva¾uje súdna rada po dohode s ministrom.
(7) Justièný èakate¾ vykonáva odbornú prípravu na
súde v obvode prísluného krajského súdu. Za výkon
prípravy justièného èakate¾a sa povauje aj jeho úèas
na vzdelávacích podujatiach zabezpeèovaných Justiènou akadémiou.
(8) Osobným úradom justièného èakate¾a, ktorý vykonáva odbornú prípravu na okresnom súde alebo
krajskom súde, je krajský súd. Predseda súdu, na ktorom justièný èakate¾ vykonáva odbornú prípravu, pride¾uje justiènému èakate¾ovi kolite¾a spomedzi sudcov tohto súdu.
§ 149
(1) Pri výkone súdnictva je justièný èakate¾ oprávnený vykonáva rovnaké úkony ako vyí súdny úradník.
(2) Justièný èakate¾ je povinný, a to aj po skonèení
prípravy, zachova mlèanlivos o veciach, o ktorých sa
dozvedel pri výkone svojej èinnosti, v rovnakom rozsahu ako sudca. Zbavi tejto povinnosti ho môe predseda prísluného krajského súdu.
§ 149a
(1) Po skonèení odbornej prípravy, najneskôr do iestich mesiacov od jej skonèenia, je justièný èakate¾ povinný vykona odbornú justiènú skúku okrem prípadu, keï odbornú justiènú skúku vykonal v minulosti.
Na základe písomnej iadosti justièného èakate¾a je minister povinný, po skonèení odbornej prípravy, povoli
justiènému èakate¾ovi úèas na odbornej justiènej
skúke.
(2) Po skonèení odbornej praxe a úspenom vykonaní odbornej justiènej skúky vykonáva justièný èakate¾
naïalej funkciu justièného èakate¾a v stálej tátnej
slube, kým bude vymenovaný do funkcie sudcu na základe výberového konania na vo¾né miesto sudcu. Naïalej je povinný sa v tomto období odborne pripravova
na výkon funkcie sudcu.
(3) Justièný èakate¾ môe po úspenom vykonaní odbornej justiènej skúky vykonáva rovnaké úkony ako
vyí súdny úradník, ako aj iné úkony, ktoré ustanoví
zákon.30).
Poznámka pod èiarou k odkazu 30 znie:

30) Zákon è. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorích predpisov..

Èl. III
Zákon è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych
èakate¾och prokuratúry v znení zákona è. 669/2002
Z. z., zákona è. 458/2003 Z. z., zákona è. 462/2003
Z. z., zákona è. 548/2003 Z. z., zákona è. 561/2003
Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona è. 530/2004
Z. z., zákona è. 586/2004 Z. z., zákona è. 609/2004
Z. z., zákona è. 122/2005 Z. z., zákona è. 622/2005
Z. z., zákona è. 520/2008 Z. z., zákona è. 291/2009
Z. z., zákona è. 543/2010 Z. z., zákona è. 33/2011
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Z. z., zákona è. 220/2011 Z. z., zákona è. 503/2011
Z. z., zákona è. 79/2012 Z. z., zákona è. 335/2012 Z. z.,
zákona è. 392/2012 Z. z., zákona è. 462/2013 Z. z.,
zákona è. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 217/2014 Z. z. a zákona
è. 307/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) postavenie právnych èakate¾ov prokuratúry, ich
práva a povinnosti, vznik a zánik sluobného pomeru a ich disciplinárnu zodpovednos,.
Doterajie písmeno b) sa oznaèuje ako písmeno c).
2. Spoloèný nadpis nad § 6 sa vypúa a nadpis § 6
znie: Predpoklady na vymenovanie do funkcie prokurátora.
3. V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:
b) získal vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
v tudijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej koly v Slovenskej republike4) alebo má uznaný doklad o vysokokolskom právnickom vzdelaní
druhého stupòa vydaný zahraniènou vysokou kolou; ak získal vysokokolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyaduje
sa, aby v oboch stupòoch získal vzdelanie v odbore
právo,.
4. V poznámke pod èiarou k odkazu 4 sa citácia § 21
ods. 3 zákona è. 172/1990 Zb. o vysokých kolách
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 324/1996 Z. z. nahrádza citáciou § 53 zákona
è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
5. V § 6 ods. 2 písm. c) sa na konci vypúa èiarka
a pripájajú tieto slová: a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prokurátora,.
6. V § 6 ods. 2 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: ak tento zákon neustanovuje inak (§ 8 ods. 1),.
7. § 6 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Do funkcie prokurátora nemono vymenova
uchádzaèa o funkciu prokurátora, ktorý bol
a) prokurátorom, ak bol z tejto funkcie odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia o zbavení výkonu
funkcie prokurátora,
b) sudcom, ak bol z tejto funkcie odvolaný na základe
disciplinárneho rozhodnutia pre èin, ktorý je nezluèite¾ný s výkonom funkcie sudcu,
c) advokátom, ak bol vyèiarknutý zo zoznamu advokátov, zoznamu euroadvokátov, zoznamu zahranièných advokátov alebo zoznamu medzinárodných advokátov na základe disciplinárneho rozhodnutia,
d) komerèným právnikom, ak bol vyèiarknutý zo zoznamu komerèných právnikov na základe disciplinárneho rozhodnutia,
e) notárom alebo notárskym kandidátom, ak bol odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia, alebo
f) súdnym exekútorom alebo exekútorským kandidátom, ak bol odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia..
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8. § 7 a 7a vrátane spoloèného nadpisu nad § 7 a poznámky pod èiarou znejú:
Výberové konanie na funkciu prokurátora
§7
(1) Výberovým konaním na funkciu prokurátora sa
overujú schopnosti, odborné vedomosti, jazykové znalosti a zdravotný stav uchádzaèa o funkciu prokurátora
a ïalie skutoènosti, ktoré je potrebné alebo vhodné
overi vzh¾adom na povahu funkcie prokurátora. Pri
výberovom konaní sa musí dodriava zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzahoch ustanovená osobitným predpisom.8)
(2) Výberové konanie na funkciu prokurátora vyhlasuje generálny prokurátor na webovom sídle generálnej prokuratúry a v periodickej tlaèi s celotátnou pôsobnosou alebo aj v iných veobecne prístupných
prostriedkoch masovej komunikácie najmenej 30 dní
pred jeho zaèatím.
(3) Oznámenie o vyhlásení výberového konania na
funkciu prokurátora obsahuje
a) názov prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie, prípadne aj organizaènej
zloky, na ktorej sa obsadzuje vo¾né miesto prokurátora,
b) oznaèenie právnej úpravy, ktorá upravuje predpoklady na vymenovanie do funkcie prokurátora,
a zoznam dokladov, ktoré musí predloi uchádzaè
o funkciu prokurátora,
c) dátum a miesto konania výberového konania,
d) adresu, na ktorú treba zasla iados o zaradenie do
výberového konania,
e) termín, do ktorého treba doruèi iados o zaradenie
do výberového konania na urèenú adresu.
(4) Výberové konanie na funkciu prokurátora zabezpeèuje generálna prokuratúra.
(5) Výberového konania na funkciu prokurátora sa
môe zúèastni len tátny obèan Slovenskej republiky,
ktorý
a) ku dòu vymenovania do funkcie prokurátora dosiahne vek najmenej 25 rokov,
b) má vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej
koly v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokokolskom právnickom vzdelaní druhého stupòa vydaný zahraniènou vysokou kolou; ak
získal vysokokolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyaduje sa, aby
v oboch stupòoch získal vzdelanie v odbore právo,
c) má spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu
a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prokurátora,
d) je bezúhonný,
e) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f) ku dòu vymenovania do funkcie prokurátora nebude èlenom politickej strany ani politického hnutia,
g) má odbornú justiènú skúku alebo inú skúku povaovanú alebo uznanú za odbornú justiènú skúku
alebo súèasne iada o uznanie inej odbornej práv-
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nickej skúky za odbornú justiènú skúku alebo
súèasne iada o odpustenie vykonania odbornej justiènej skúky a spåòa podmienky na odpustenie vykonania odbornej justiènej skúky ustanovené v § 6,
súhlasí s vymenovaním do funkcie prokurátora na
urèenú prokuratúru.
(6) Na úèely výberového konania uchádzaè o funkciu
prokurátora predloí
a) vyplnený a vlastnoruène podpísaný osobný dotazník, ktorý obsahuje jeho osobné údaje v rozsahu:
1. meno a priezvisko, rodné priezvisko, akademický
titul, vedecko-pedagogický titul a vedeckú hodnos,
2. dátum a miesto narodenia,
3. adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu,
4. tátne obèianstvo,
5. èíslo obèianskeho preukazu, dátum a miesto jeho
vydania,
6. dosiahnuté vzdelanie, a to názov a sídlo základnej
koly, strednej koly, vysokej koly a jej fakulty,
rok zaèatia túdia a dátum skonèenia túdia na
vysokej kole,
7. spôsobilos na právne úkony,
8. zdravotná spôsobilos na výkon funkcie prokurátora,
9. ovládanie tátneho jazyka a znalos cudzích jazykov,
10. preh¾ad doterajích zamestnávate¾ov aj s pracovným zaradením, výkonu slobodného povolania,
samostatnej zárobkovej èinnosti a podnikate¾skej
èinnosti,
11. kontaktné údaje,
b) ivotopis,
c) úradne overenú kópiu obèianskeho preukazu a rodného listu,
d) originál alebo úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore právo na právnickej fakulte
vysokej koly v Slovenskej republike4) alebo uznaný
doklad o vysokokolskom právnickom vzdelaní druhého stupòa vydaný zahraniènou vysokou kolou;
ak získal vysokokolské vzdelanie najprv v prvom
stupni a následne v druhom stupni, vyaduje sa, aby
preukázal, e v oboch stupòoch získal vzdelanie
v odbore právo,
e) originál alebo úradne overenú kópiu dokladu o zloení odbornej justiènej skúky, dokladu o zloení
inej skúky povaovanej za odbornú justiènú skúku, dokladu o uznaní inej odbornej právnickej skúky za odbornú justiènú skúku, dokladu o odpustení vykonania odbornej justiènej skúky, dokladu
o zloení inej odbornej právnickej skúky, ak súèasne iada o uznanie takej skúky za odbornú justiènú
skúku alebo dokladu preukazujúceho splnenie
podmienok na odpustenie vykonania odbornej justiènej skúky, ak súèasne iada o odpustenie vykonania odbornej justiènej skúky (§ 6),
f) originály alebo úradne overené kópie dokladov k zapoèítate¾nej praxi,
g) potvrdenie prísluného orgánu ku skutoènostiam
uvedeným v ustanovení § 6 ods. 7, ak je alebo ak bol
sudcom, advokátom, komerèným právnikom, notá-
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rom, notárskym kandidátom, súdnym exekútorom
alebo exekútorským kandidátom,
h) vyhlásenie, e má spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu,
i) potvrdenie oetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie prokurátora,
j) vyhlásenie, èi voèi nemu je alebo nie je vznesené obvinenie pre trestný èin,
k) vyhlásenie, e ku dòu vymenovania do funkcie prokurátora nebude èlenom politickej strany alebo politického hnutia,
l) súhlas s vymenovaním do funkcie prokurátora na
urèenú prokuratúru,
m) vyhlásenie, e poskytnuté osobné údaje sú pravdivé,
úplné a aktuálne.
(7) Uchádzaèa, ktorý spåòa podmienky na vymenovanie do funkcie prokurátora ustanovené v § 6 a v odsekoch 5 a 6, generálny prokurátor pozve na výberové konanie najmenej 14 dní pred jeho zaèatím. Uchádzaèa,
ktorý podmienky nespåòa, generálny prokurátor o tejto
skutoènosti vyrozumie.
§ 7a
(1) Výberové konanie uskutoèòuje výberová komisia.
Výberová komisia má pä èlenov. Predsedom výberovej
komisie a èlenom tejto komisie môe by len prokurátor. Èlenov výberovej komisie a potrebný poèet náhradníkov vymenúva a odvoláva generálny prokurátor na
návrh Rady prokurátorov Slovenskej republiky (ïalej
len rada prokurátorov).
(2) Èlenovia výberovej komisie zvolia spomedzi seba
predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznáaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúèastnia aspoò tyria jej èlenovia. Rozhodnutie výberovej komisie je platné, ak zaò hlasovali najmenej tyria jej èlenovia.
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skej republiky (ïalej len rada prokurátorov) nahrádzajú slovami rady prokurátorov.
11. V § 10 odsek 5 znie:
(5) Na prokuratúru vyieho stupòa mono prokurátora preloi len na základe výberového konania
a v súlade so zásadami funkèného postupu prokurátorov schválenými generálnym prokurátorom a radou
prokurátorov. Na výberové konanie na prokuratúru
vyieho stupòa sa pouijú ustanovenia § 21 a 21a..
12. V druhej èasti druhej hlave nadpis iesteho dielu
znie:
Funkèný postup prokurátora a zánik oprávnenia
prokurátora vykonáva funkciu vedúceho
prokurátora.
13. § 19 a 20 vrátane nadpisov znejú:
§ 19
Vymenovanie prokurátora
do funkcie vedúceho prokurátora
(1) Vedúceho prokurátora (§ 4 ods. 3) vymenúva do
funkcie generálny prokurátor na základe výberového
konania a po predchádzajúcom vyjadrení rady prokurátorov. Krajského prokurátora, námestníka krajského prokurátora, okresného prokurátora a námestníka
okresného prokurátora vymenúva generálny prokurátor na päroèné funkèné obdobie. Tá istá osoba môe
by opakovane vymenovaná do uvedenej funkcie. Ïalích vedúcich prokurátorov vymenúva do funkcie bez
èasového obmedzenia.
(2) Oprávnenie vykonáva funkciu vedúceho prokurátora vzniká dòom urèeným v rozhodnutí generálneho
prokurátora o vymenovaní do funkcie vedúceho prokurátora.

(3) Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového
konania a urèí poradie uchádzaèov, ktorí úspene absolvovali výberové konanie.

(3) Ak funkcia vedúceho prokuratúra nie je obsadená, generálny prokurátor poverí niektorého z prokurátorov, aby do vymenovania nového vedúceho prokurátora vykonával funkciu vedúceho prokurátora.

(4) Predseda výberovej komisie predloí výsledok výberového konania na rozhodnutie generálnemu prokurátorovi. Súèasne zabezpeèí zverejnenie zápisnice
o priebehu výberového konania na webovom sídle generálnej prokuratúry.

(4) Výberového konania na funkciu vedúceho prokurátora sa môe zúèastni len prokurátor, ktorý spåòa
podmienky uvedené v zásadách funkèného postupu
prokurátorov schválených generálnym prokurátorom
a radou prokurátorov.

(5) Výsledok výberového konania oznámi generálny
prokurátor uchádzaèom do desiatich dní od skonèenia
výberového konania..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

8) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon)
v znení neskorích predpisov..

9. V § 8 ods. 1 sa za slovo urèenú vkladá slovo okresnú, èiarka sa nahrádza bodkoèiarkou a slová ak
tento zákon neustanovuje inak sa nahrádzajú slovami
bez výberového konania vymenuje právneho èakate¾a
prokuratúry, ktorý úspene zloil odbornú justiènú
skúku, ak tak ustanovuje tento zákon (§ 251 ods. 2).
10. V § 9 ods. 2 sa slová Rady prokurátorov Sloven-

§ 20
Funkèný postup prokurátora
na prokuratúru vyieho stupòa
(1) Prokurátorom krajskej prokuratúry môe by len
prokurátor, ktorý úspene absolvoval výberové konanie na funkciu prokurátora krajskej prokuratúry alebo
funkciu vedúceho prokurátora na krajskej prokuratúre.
(2) Prokurátorom generálnej prokuratúry môe by
len prokurátor, ktorý úspene absolvoval výberové konanie na funkciu prokurátora generálnej prokuratúry
alebo funkciu vedúceho prokurátora na generálnej
prokuratúre. To neplatí, ak ide o vymenovanie do funkcie generálneho prokurátora. Ustanovenie do funkcie
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v Úrade peciálnej prokuratúry upravuje siedmy diel
tejto hlavy (§ 24a a 24e).

(4) Výberové konanie pri funkènom postupe prokurátora zabezpeèuje generálna prokuratúra.

(3) Výberového konania na funkciu prokurátora alebo funkciu vedúceho prokurátora pri funkènom postupe na prokuratúru vyieho stupòa sa môe zúèastni
len prokurátor, ktorý spåòa podmienky na preloenie
na prokuratúru vyieho stupòa ustanovené v § 10
ods. 5 a 6.

(5) Do výberového konania pri funkènom postupe
prokurátora sa môe prihlási iba prokurátor, ktorý
spåòa podmienky na funkèný postup ustanovené týmto
zákonom a podmienky uvedené v zásadách funkèného
postupu prokurátorov schválených generálnym prokurátorom a radou prokurátorov. Splnenie týchto podmienok preukazuje listinami v rozsahu a v termíne
vyplývajúcom zo zásad funkèného postupu prokurátorov.

(4) Oprávnenie vykonáva funkciu prokurátora na
prokuratúre vyieho stupòa vzniká rozhodnutím generálneho prokurátora o preloení prokurátora na prokuratúru vyieho stupòa.
(5) Oprávnenie vykonáva funkciu vedúceho prokurátora pri funkènom postupe na prokuratúru vyieho
stupòa vzniká dòom urèeným v rozhodnutí generálneho prokurátora o preloení prokurátora na prokuratúru vyieho stupòa a o vymenovaní do funkcie vedúceho prokurátora..
14. § 21 vrátane nadpisu nad § 21 znie:
Výberové konanie
pri funkènom postupe prokurátora
§ 21
(1) Výberovým konaním na funkciu vedúceho prokurátora na prokuratúre toho istého stupòa, na funkciu
prokurátora pri funkènom postupe na prokuratúru
vyieho stupòa a na funkciu vedúceho prokurátora
pri funkènom postupe na prokuratúru vyieho stupòa (ïalej len výberové konanie pri funkènom postupe
prokurátora) sa overujú riadiace, organizaèné a kontrolné schopnosti, odborné vedomosti, jazykové znalosti a ïalie skutoènosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overi vzh¾adom na povahu funkcie, pre ktorú sa
vyhlasuje výberové konanie. Výberové konanie sa
uskutoèòuje v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.8)
(2) Výberové konanie pri funkènom postupe prokurátora vyhlasuje generálny prokurátor na webovom
sídle generálnej prokuratúry najmenej desa dní pred
jeho zaèatím. V rovnakej lehote zale generálna prokuratúra oznámenie o vyhlásenom výberovom konaní na
elektronickú adresu kadého prokurátora.
(3) Oznámenie o vyhlásení výberového konania pri
funkènom postupe prokurátora obsahuje
a) názov prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie,
b) funkciu, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie,
c) názov organizaènej zloky, na ktorej sa obsadzuje
vo¾né miesto prokurátora alebo vedúceho prokurátora,
d) listiny preukazujúce splnenie podmienok uvedených v zásadách funkèného postupu prokurátorov
schválených generálnym prokurátorom a radou prokurátorov,
e) dátum a miesto konania výberového konania,
f) adresu, na ktorú treba zasla iados o zaradenie do
výberového konania,
g) termín, do ktorého treba doruèi iados o zaradenie
do výberového konania na urèenú adresu.

(6) Uchádzaèa, ktorý spåòa podmienky na úèas vo
výberovom konaní pri funkènom postupe prokurátora,
generálny prokurátor pozve na výberové konanie najmenej tri dni pred jeho zaèatím. Uchádzaèa, ktorý podmienky nespåòa, generálny prokurátor o tejto skutoènosti vyrozumie..
15. Za § 21 sa vkladá nový § 21a, ktorý znie:
§ 21a
(1) Výberové konanie pri funkènom postupe prokurátora uskutoèòuje výberová komisia. Výberová komisia má pä èlenov. Predsedom výberovej komisie a èlenom tejto komisie môe by len prokurátor. Èlenov
výberovej komisie a potrebný poèet náhradníkov vymenúva a odvoláva generálny prokurátor na návrh rady
prokurátorov.
(2) Èlenovia výberovej komisie zvolia spomedzi seba
predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznáaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúèastnia aspoò tyria jej èlenovia. Rozhodnutie výberovej komisie je platné, ak zaò hlasovali najmenej tyria jej èlenovia.
(3) Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového
konania a urèí poradie uchádzaèov, ktorí úspene absolvovali výberové konanie.
(4) Predseda výberovej komisie predloí výsledok výberového konania na rozhodnutie generálnemu prokurátorovi. Súèasne zabezpeèí zverejnenie zápisnice
o priebehu výberového konania na webovom sídle generálnej prokuratúry.
(5) Výsledok výberového konania oznámi generálny
prokurátor uchádzaèom do desiatich dní od skonèenia
výberového konania..
16. V § 24 sa vypúa odsek 3.
17. V § 24b ods. 2 sa slová § 20 a 21 nahrádzajú slovami § 21 a 21a.
18. V § 65 ods. 1 písmeno j) znie:
j) presahovanie prokurátora v súvislosti s jeho
1. preloením na inú prokuratúru, sluobné vo¾no
sa poskytne na tri sluobné dni,
2. vymenovaním do funkcie prokurátora na inú prokuratúru ne tú, na ktorej vykonával prípravnú
prax právneho èakate¾a prokuratúry; sluobné
vo¾no sa poskytne na tri sluobné dni,.
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19. V § 93 ods. 1 písm. c) sa za druhý bod vkladá nový
tretí bod, ktorý znie:
3. príplatok za prípravu právneho èakate¾a prokuratúry,.
Doterají tretí a iesty bod sa oznaèujú ako tvrtý a
siedmy bod.
20. § 109 vrátane nadpisu znie:
§ 109
Príplatok za prípravu
právneho èakate¾a prokuratúry
(1) Za prípravu právneho èakate¾a prokuratúry patrí
prokurátorovi popri jeho funkènom plate príplatok
26,56 eura mesaène; ak pripravuje dvoch alebo viacerých právnych èakate¾ov prokuratúry, patrí mu príplatok 33,20 eura mesaène.
(2) Ak prokurátor zaène prípravu právneho èakate¾a
prokuratúry poèas kalendárneho mesiaca alebo ukonèí prípravu poèas kalendárneho mesiaca, patrí mu za
dni prípravy právneho èakate¾a prokuratúry pomerná
èas z urèenej mesaènej sumy tohto príplatku.
(3) Vedúci prokurátor môe rozhodnú o nepriznaní
príplatku za prípravu právneho èakate¾a prokuratúry,
ak prokurátor alebo právny èakate¾ prokuratúry nevykonával svoju funkciu viac ako desa sluobných dní
v mesiaci..
21. § 192 vrátane nadpisu znie:
§ 192
Disciplinárna komisia
(1) Disciplinárnu zodpovednos prokurátora zisuje
a disciplinárne opatrenia ukladá disciplinárna komisia
zriadená na generálnej prokuratúre.
(2) Poèet disciplinárnych komisií zriadených na generálnej prokuratúre, postup pri pride¾ovaní vecí do
jednotlivých disciplinárnych komisií, zásady obsadzovania disciplinárnych komisií a vytvárania zoznamu
náhradníkov urèuje rada prokurátorov vdy na nasledujúci kalendárny rok tak, aby bola zachovaná plynulos disciplinárnych konaní, náhodný výber pride¾ovaných vecí a podmienky na objektívne a nestranné
rozhodovanie disciplinárnej komisie.
(3) Kadá disciplinárna komisia má troch èlenov.
Predsedu disciplinárnej komisie, ostatných èlenov disciplinárnej komisie a potrebný poèet náhradníkov vymenúva generálny prokurátor po ich predchádzajúcom
súhlase na návrh rady prokurátorov na trojroèné funkèné obdobie. Tú istú osobu mono vymenova do funkcie
predsedu disciplinárnej komisie, èlena disciplinárnej
komisie alebo za ich náhradníka aj opakovane.
(4) Predsedom disciplinárnej komisie, èlenom disciplinárnej komisie a ich náhradníkom môe by len prokurátor,
a) ktorý vykonáva funkciu prokurátora najmenej pä
rokov,
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b) ktorému nebolo uloené disciplinárne opatrenie,
c) ktorý nie je generálnym prokurátorom, námestníkom
generálneho prokurátora, peciálnym prokurátorom, zástupcom peciálneho prokurátora, krajským
prokurátorom, námestníkom krajského prokurátora, okresným prokurátorom, námestníkom okresného prokurátora alebo èlenom rady prokurátorov.
(5) Predseda disciplinárnej komisie, èlen disciplinárnej komisie a ich náhradníci sa môu takej funkcie
vzda, aj bez uvedenia dôvodu, písomným oznámením
generálnemu prokurátorovi. Funkcia predsedu disciplinárnej komisie, èlena disciplinárnej komisie alebo ich
náhradníka zanikne vzdaním sa funkcie uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie o vzdaní sa funkcie doruèené
generálnemu prokurátorovi, ak nedôjde k dohode
o skorom zániku funkcie.
(6) Predsedu disciplinárnej komisie, èlena disciplinárnej komisie alebo ich náhradníka nemono z takej
funkcie odvola.
(7) Funkcia predsedu disciplinárnej komisie, èlena
disciplinárnej komisie alebo ich náhradníka zanikne,
ak
a) mu uplynie funkèné obdobie,
b) mu zanikne sluobný pomer prokurátora,
c) je vymenovaný do funkcie vedúceho prokurátora,
ktorá je nezluèite¾ná s funkciou v disciplinárnej komisii alebo ak sa stane èlenom rady prokurátorov,
d) sa disciplinárne previní a za disciplinárne previnenie mu je právoplatne uloené disciplinárne opatrenie.
(8) Disciplinárna komisia je schopná uznáa sa
a kona, ak je prítomný predseda disciplinárnej komisie a ostatní èlenovia disciplinárnej komisie alebo ich
náhradníci. Rozhodnutie disciplinárnej komisie je
platné, ak zaò hlasovala nadpolovièná väèina vetkých èlenov disciplinárnej komisie. Èlen disciplinárnej
komisie, ktorý hlasoval proti prijatému rozhodnutiu,
môe predloi odliné stanovisko; odliné stanovisko
sa doruèuje rovnako ako rozhodnutie disciplinárnej
komisie.
(9) Náhradník môe nahradi predsedu disciplinárnej komisie alebo èlena disciplinárnej komisie len vtedy, ak o tom rozhodne generálny prokurátor na základe
posúdenia prekáky, ktorá bráni predsedovi disciplinárnej komisie alebo jej èlenovi zúèastni sa na zasadnutí disciplinárnej komisie. Ak je nahradený predseda
disciplinárnej komisie, generálny prokurátor zároveò
rozhodne o tom, ktorý z èlenov disciplinárnej komisie
bude jej predsedom.
(10) Ak ide o disciplinárne konanie proti generálnemu
prokurátorovi, tam, kde sa v tomto zákone ustanovuje
o disciplinárnej komisii, rozumie sa tým Ústavný súd
Slovenskej republiky..
22. V § 193 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Èlen
disciplinárnej komisie je vylúèený aj z prejednávania
a rozhodovania veci v odvolacej disciplinárnej komisii
a èlen odvolacej disciplinárnej komisie je vylúèený

Èiastka 100

Zbierka zákonov è. 322/2014

z prejednávania a rozhodovania veci v disciplinárnej
komisii..
23. V § 197 odsek 1 znie:
(1) Návrh na zaèatie disciplinárneho konania je
oprávnený poda
a) generálny prokurátor proti prokurátorovi ktorejko¾vek prokuratúry,
b) verejný ochranca práv proti prokurátorovi ktorejko¾vek prokuratúry, ak sa domnieva, e pri plnení svojich sluobných povinností v rozpore s právnym
poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho tátu poruil základné práva a slobody podávate¾a podnetu, ktorý sa domáha právnej ochrany
u verejného ochrancu práv,
c) námestník generálneho prokurátora proti prokurátorom generálnej prokuratúry a vedúcim prokurátorom, ktorí patria do jeho riadiacej pôsobnosti,
d) prísluný krajský prokurátor proti prokurátorovi
krajskej prokuratúry, okresnému prokurátorovi
a prokurátorovi okresnej prokuratúry,
e) prísluný okresný prokurátor proti prokurátorovi
okresnej prokuratúry,
f) subjekt oprávnený poda návrh na zaèatie disciplinárneho konania proti generálnemu prokurátorovi
ustanovený osobitným predpisom (ïalej len navrhovate¾)..
24. V § 198 sa vypúa odsek 3.
25. V druhej èasti jedenástej hlave nadpis tretieho
dielu znie:
Opravné prostriedky
a odvolacia disciplinárna komisia.
26. § 211 vrátane nadpisu znie:
§ 211
Odvolanie
(1) Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie mono
poda odvolanie do 15 dní odo dòa doruèenia tohto rozhodnutia. Odvolanie treba poda disciplinárnej komisii. Podanie odvolania má odkladný úèinok.
(2) Odvolanie môe poda
a) prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie,
b) navrhovate¾,
c) pokodený, ktorý uplatnil nárok na náhradu kody
pre nesprávnos výroku o náhrade kody, alebo jeho
zástupca, alebo opatrovník.
(3) O odvolaní rozhoduje odvolacia disciplinárna komisia.
(4) Ak odvolacia disciplinárna komisia odvolanie nezamietne, napadnuté rozhodnutie úplne alebo sèasti
zruí a vo veci rozhodne spravidla sama; môe vak vec
vráti na nové prejednanie a rozhodnutie disciplinárnej
komisii.
(5) Rozhodnutie odvolacej disciplinárnej komisie sa
doruèí
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a) prokurátorovi, proti ktorému sa vedie disciplinárne
konanie,
b) obhajcovi prokurátora,
c) navrhovate¾ovi,
d) pokodenému alebo jeho zástupcovi, alebo opatrovníkovi,
e) osobám uvedeným v § 199 ods. 3,
f) sluobnému úradu prokurátora,
g) okresnej prokuratúre, ak ide o disciplinárne konanie proti prokurátorovi okresnej prokuratúry.
(6) Rozhodnutie odvolacej disciplinárnej komisie sa
doruèí osobám uvedeným v odseku 5 písm. a) a d) do
vlastných rúk.
(7) Proti rozhodnutiu odvolacej disciplinárnej komisie nie je prípustné odvolanie. Právoplatné rozhodnutie
vydané v disciplinárnom konaní je preskúmate¾né súdom.
(8) Na disciplinárne konanie pred odvolacou disciplinárnou komisiou sa primerane vzahujú ustanovenia
druhého dielu jedenástej hlavy druhej èasti a § 216..
27. Za § 211 sa vkladajú § 212 a 213, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 212
Odvolacia disciplinárna komisia
(1) Odvolacia disciplinárna komisia má piatich
èlenov. Predsedu odvolacej disciplinárnej komisie,
ostatných èlenov tejto komisie a potrebný poèet náhradníkov vymenúva generálny prokurátor po ich
predchádzajúcom súhlase na návrh rady prokurátorov
na trojroèné funkèné obdobie. Tú istú osobu mono vymenova do funkcie predsedu odvolacej disciplinárnej
komisie, èlena odvolacej disciplinárnej komisie alebo
za ich náhradníka aj opakovane.
(2) Zásady obsadzovania odvolacej disciplinárnej komisie a vytvárania zoznamu náhradníkov urèuje rada
prokurátorov vdy na nasledujúci kalendárny rok tak,
aby bola zachovaná plynulos disciplinárnych konaní
a podmienky na objektívne a nestranné rozhodovanie
odvolacej disciplinárnej komisie.
(3) Predsedom odvolacej disciplinárnej komisie, èlenom odvolacej disciplinárnej komisie a ich náhradníkom môe by len prokurátor,
a) ktorý vykonáva funkciu prokurátora najmenej pä
rokov,
b) ktorému nebolo uloené disciplinárne opatrenie,
c) ktorý nie je generálnym prokurátorom, námestníkom generálneho prokurátora, peciálnym prokurátorom, zástupcom peciálneho prokurátora, krajským prokurátorom, námestníkom krajského
prokurátora, okresným prokurátorom, námestníkom okresného prokurátora alebo èlenom rady prokurátorov.
(4) Predseda odvolacej disciplinárnej komisie, èlen
odvolacej disciplinárnej komisie a ich náhradníci sa
môu takej funkcie vzda, aj bez uvedenia dôvodu, písomným oznámením generálnemu prokurátorovi.
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Funkcia predsedu odvolacej disciplinárnej komisie,
èlena odvolacej disciplinárnej komisie alebo ich náhradníka zanikne vzdaním sa funkcie uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie o vzdaní sa funkcie doruèené
generálnemu prokurátorovi, ak nedôjde k dohode
o skorom zániku funkcie.
(5) Predsedu odvolacej disciplinárnej komisie, èlena
odvolacej disciplinárnej komisie alebo ich náhradníka
nemono z takej funkcie odvola pred uplynutím ich
funkèného obdobia.
(6) Funkcia predsedu odvolacej disciplinárnej komisie, èlena odvolacej disciplinárnej komisie alebo ich náhradníka zanikne, ak
a) mu uplynie funkèné obdobie,
b) mu zanikne sluobný pomer prokurátora,
c) je vymenovaný do funkcie vedúceho prokurátora,
ktorá je nezluèite¾ná s funkciou v odvolacej disciplinárnej komisii alebo ak sa stane èlenom rady prokurátorov,
d) sa disciplinárne previní a za disciplinárne previnenie mu je právoplatne uloené disciplinárne opatrenie.
(7) Disciplinárna komisia je schopná uznáa sa
a kona, ak je prítomný predseda odvolacej disciplinárnej komisie a ostatní èlenovia odvolacej disciplinárnej
komisie alebo ich náhradníci. Rozhodnutie odvolacej
disciplinárnej komisie je platné, ak zaò hlasovala nadpolovièná väèina vetkých èlenov odvolacej disciplinárnej komisie. Èlen odvolacej disciplinárnej komisie,
ktorý hlasoval proti prijatému rozhodnutiu, môe predloi odliné stanovisko; odliné stanovisko sa doruèuje rovnako ako rozhodnutie odvolacej disciplinárnej komisie.
(8) Náhradník môe nahradi predsedu odvolacej
disciplinárnej komisie alebo èlena odvolacej disciplinárnej komisie len vtedy, ak o tom rozhodne generálny
prokurátor na základe posúdenia prekáky, ktorá bráni predsedovi odvolacej disciplinárnej komisie alebo jej
èlenovi zúèastni sa na zasadnutí odvolacej disciplinárnej komisie. Ak je nahradený predseda odvolacej
disciplinárnej komisie, generálny prokurátor zároveò
rozhodne o tom, ktorý z èlenov odvolacej disciplinárnej
komisie bude jej predsedom.
(9) Na vylúèenie èlena odvolacej disciplinárnej komisie sa vzahuje § 193.
§ 213
Obnova disciplinárneho konania
Prokurátor môe poda do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia disciplinárnej komisie návrh na povolenie obnovy disciplinárneho konania..
28. V § 221 odsek 6 znie:
(6) Èlenovi prokurátorskej rady zanikne èlenstvo
v prokurátorskej rade, ak
a) je preloený na prokuratúru, ktorej prokurátori tvoria iné zhromadenie prokurátorov alebo
b) mu zanikne sluobný pomer prokurátora..
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29. V § 222 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) závereènému hodnoteniu prípravnej praxe právneho
èakate¾a prokuratúry (§ 250 ods. 5),.
Doterajie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená e) a f).
30. V § 222 ods. 2 písm. c) sa za slovo prokurátorov
vkladajú slová alebo právnych èakate¾ov prokuratúry.
31. V § 224 ods. 2 písm. c) sa slová (§ 21 ods. 1
a § 234 ods. 2) nahrádzajú slovami (§ 7a, 21a a 238).
32. V § 224 ods. 2 písm. d) sa slová § 21 ods. 3 nahrádzajú slovami § 21a ods. 4 a 5.
33. V § 224 ods. 2 písm. e) sa slová (§ 247 ods. 1) nahrádzajú slovami (§ 251).
34. Nadpis tretej èasti znie:
ASISTENTI PROKURÁTOROV A PRÁVNI
ÈAKATELIA PROKURATÚRY.
35. Prvý diel v tretej èasti sa oznaèuje ako prvá hlava
a jej nadpis znie:
ASISTENTI PROKURÁTOROV.
36. Oznaèenie DRUHÝ DIEL v tretej èasti nad § 231
sa vypúa.
37. Za § 233 sa vkladá druhá hlava tretej èasti, ktorá
vrátane nadpisu znie:
D R U H Á H L A V A
PRÁVNI ÈAKATELIA PROKURATÚRY
Prvý diel
Veobecne ustanovenia
§ 234
Právny èakate¾ prokuratúry vykonáva prípravnú
prax pod¾a tohto zákona v sluobnom pomere.
§ 235
(1) Sluobným úradom právneho èakate¾a prokuratúry je krajská prokuratúra. Vedúcim sluobného úradu právneho èakate¾a prokuratúry je krajský prokurátor.
(2) Sluobný úrad
a) rozhoduje o právnych vzahoch vyplývajúcich zo
sluobného pomeru právneho èakate¾a prokuratúry
alebo súvisiacich so sluobným pomerom právneho
èakate¾a prokuratúry, ak zákon neustanovuje inak,
b) vedie písomnosti týkajúce sa sluobného pomeru
právneho èakate¾a prokuratúry v osobnom spise
právneho èakate¾a prokuratúry,
c) zabezpeèuje ochranu osobných údajov právneho èakate¾a prokuratúry,
d) plní ïalie úlohy, ak tak ustanovuje zákon.
(3) Najvyím sluobným úradom je generálna prokuratúra, ktorá vykonáva doh¾ad nad èinnosou ostatných sluobných úradov uvedenou v odseku 2.
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Druhý diel
Vznik a zánik sluobného pomeru právneho
èakate¾a prokuratúry
Predpoklady na vznik sluobného pomeru
právneho èakate¾a prokuratúry
§ 236
(1) Sluobný pomer právneho èakate¾a prokuratúry
vzniká vymenovaním do funkcie právneho èakate¾a
prokuratúry.
(2) Do funkcie právneho èakate¾a prokuratúry mono vymenova tátneho obèana Slovenskej republiky,
ktorý
a) získal vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
v tudijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej koly v Slovenskej republike4) alebo má uznaný doklad o vysokokolskom právnickom vzdelaní
druhého stupòa vydaný zahraniènou vysokou kolou; ak získal vysokokolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyaduje
sa, aby v oboch stupòoch získal vzdelanie v odbore
právo,
b) má spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu
a jeho zdravotný stav nebráni odbornej príprave na
výkon funkcie prokurátora,
c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, e po skonèení prípravnej praxe bude riadne vykonáva funkciu prokurátora,
d) ovláda tátny jazyk,
e) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f) úspene absolvoval výberové konanie.
(3) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona nepovauje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin; ak ide o obzvlá závaný zloèin, trestný èin
zneuívania právomoci verejného èinite¾a, trestný èin
prijímania úplatku, trestný èin podplácania a trestný
èin nepriamej korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za
taký trestný èin zahladené alebo na ktorého sa h¾adí,
akoby nebol pre taký trestný èin odsúdený. Bezúhonnos sa preukazuje odpisom registra trestov nie starím ako tri mesiace.7)
(4) Podmienky na vymenovanie do funkcie právneho
èakate¾a prokuratúry ustanovené v odseku 2 musí
právny èakate¾ prokuratúry spåòa po celý èas trvania
sluobného pomeru.
(5) Do funkcie právneho èakate¾a prokuratúry nemono vymenova uchádzaèa o funkciu právneho èakate¾a prokuratúry, ktorý
a) u zloil odbornú justiènú skúku, advokátsku
skúku, notársku skúku alebo inú odbornú právnickú skúku alebo
b) u bol právnym èakate¾om prokuratúry, justièným
èakate¾om, vyím súdnym úradníkom, advokátskym koncipientom, právnym èakate¾om u komerèného právnika, notárskym koncipientom alebo exekútorským koncipientom, ak bol z tejto funkcie
odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia
alebo pre nezloenie odbornej skúky.

Strana 2625

Výberové konanie na funkciu
právneho èakate¾a prokuratúry
§ 237
(1) Výberovým konaním na funkciu právneho èakate¾a prokuratúry sa overujú schopnosti, odborné vedomosti, jazykové znalosti a zdravotný stav uchádzaèa
o funkciu právneho èakate¾a prokuratúry a ïalie skutoènosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overi vzh¾adom na povahu funkcie prokurátora, na výkon ktorej
sa právny èakate¾ pripravuje poèas prípravnej praxe.
Pri výberovom konaní sa musí dodriava zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzahoch ustanovená osobitným predpisom.8)
(2) Výberové konanie na funkciu právneho èakate¾a
prokuratúry vyhlasuje generálny prokurátor na webovom sídle generálnej prokuratúry a v periodickej tlaèi
s celotátnou pôsobnosou alebo aj v iných veobecne
prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej 30 dní pred jeho zaèatím.
(3) Oznámenie o vyhlásení výberového konania na
funkciu právneho èakate¾a prokuratúry obsahuje
a) názov prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie,
b) oznaèenie právnej úpravy, ktorá upravuje predpoklady na vymenovanie do funkcie právneho èakate¾a
prokuratúry a zoznam dokladov, ktoré musí predloi uchádzaè o funkciu právneho èakate¾a prokuratúry,
c) dátum a miesto konania výberového konania,
d) adresu, na ktorú treba zasla iados o zaradenie do
výberového konania,
e) termín, do ktorého treba doruèi iados o zaradenie
do výberového konania na urèenú adresu.
(4) Výberové konanie na funkciu právneho èakate¾a
prokuratúry zabezpeèuje generálna prokuratúra.
(5) Výberového konania na funkciu právneho èakate¾a prokuratúry sa môe zúèastni len tátny obèan
Slovenskej republiky, ktorý
a) má vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej
koly v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokokolskom právnickom vzdelaní druhého stupòa vydaný zahraniènou vysokou kolou; ak
získal vysokokolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyaduje sa, aby
v oboch stupòoch získal vzdelanie v odbore právo,
b) má spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu
a jeho zdravotný stav nebráni príprave na výkon
funkcie prokurátora,
c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, e po skonèení prípravnej praxe bude riadne vykonáva funkciu prokurátora,
d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
e) súhlasí s vymenovaním do funkcie právneho èakate¾a prokuratúry na urèenú prokuratúru.
(6) Na úèely výberového konania uchádzaè o funkciu
právneho èakate¾a prokuratúry predloí
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a) vyplnený a vlastnoruène podpísaný osobný dotazník, ktorý obsahuje jeho osobné údaje v rozsahu:
1. meno a priezvisko, rodné priezvisko, akademický
titul, vedecko-pedagogický titul a vedeckú hodnos,
2. dátum a miesto narodenia,
3. adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu,
4. tátne obèianstvo,
5. èíslo obèianskeho preukazu, dátum a miesto jeho
vydania,
6. dosiahnuté vzdelanie, a to názov a sídlo základnej
koly, strednej koly, vysokej koly a jej fakulty,
rok zaèatia túdia a dátum skonèenia túdia na
vysokej kole,
7. spôsobilos na právne úkony,
8. zdravotná spôsobilos na výkon funkcie prokurátora,
9. ovládanie tátneho jazyka a znalos cudzích jazykov,
10. preh¾ad doterajích zamestnávate¾ov aj s pracovným zaradením, výkonu slobodného povolania,
samostatnej zárobkovej èinnosti a podnikate¾skej
èinnosti,
11. kontaktné údaje,
b) ivotopis,
c) úradne overenú kópiu obèianskeho preukazu a rodného listu,
d) originál alebo úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho vysokokolské vzdelanie druhého
stupòa v tudijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej koly v Slovenskej republike4) alebo
uznaný doklad o vysokokolskom právnickom vzdelaní druhého stupòa vydaný zahraniènou vysokou
kolou; ak získal vysokokolské vzdelanie najprv
v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyaduje sa, aby preukázal, e v oboch stupòoch získal
vzdelanie v odbore právo,
e) originály alebo úradne overené kópie dokladov k zapoèítate¾nej praxi,
f) potvrdenie prísluného orgánu ku skutoènostiam
uvedeným v ustanovení § 236 ods. 5, ak u bol prokurátorom alebo právnym èakate¾om prokuratúry
alebo ak je alebo u bol sudcom, justièným èakate¾om, vyím súdnym úradníkom, advokátom, advokátskym koncipientom, komerèným právnikom,
právnym èakate¾om u komerèného právnika, notárom, notárskym kandidátom, notárskym koncipientom, súdnym exekútorom, exekútorským kandidátom alebo exekútorským koncipientom,
g) vyhlásenie, e má spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu,
h) potvrdenie oetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti na odbornú prípravu na výkon funkcie prokurátora,
i) vyhlásenie, èi voèi nemu je alebo nie je vznesené obvinenie pre trestný èin,
j) súhlas s vymenovaním do funkcie právneho èakate¾a prokuratúry,
k) vyhlásenie, e poskytnuté osobné údaje sú pravdivé,
úplné a aktuálne.
(7) Uchádzaèa, ktorý spåòa podmienky na vymenovanie do funkcie právneho èakate¾a prokuratúry ustano-
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vené v § 236 a v odsekoch 5 a 6, generálny prokurátor
pozve na výberové konanie najmenej 14 dní pred jeho
zaèatím. Uchádzaèa, ktorý podmienky nespåòa, generálny prokurátor o tejto skutoènosti vyrozumie.
§ 238
(1) Výberové konanie uskutoèòuje výberová komisia.
Výberová komisia má pä èlenov. Predsedom výberovej
komisie a èlenom tejto komisie môe by len prokurátor. Èlenov výberovej komisie a potrebný poèet náhradníkov vymenúva a odvoláva generálny prokurátor na
návrh rady prokurátorov.
(2) Èlenovia výberovej komisie zvolia spomedzi seba
predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznáaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúèastnia aspoò tyria jej èlenovia. Rozhodnutie výberovej komisie je platné, ak zaò hlasovali najmenej tyria jej èlenovia.
(3) Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového
konania a urèí poradie uchádzaèov, ktorí úspene absolvovali výberové konanie.
(4) Predseda výberovej komisie predloí výsledok výberového konania na rozhodnutie generálnemu prokurátorovi. Súèasne zabezpeèí zverejnenie zápisnice
o priebehu výberového konania na webovom sídle generálnej prokuratúry.
(5) Výsledok výberového konania oznámi generálny
prokurátor uchádzaèom do desiatich dní od skonèenia
výberového konania.
§ 239
Vymenovanie
do funkcie právneho èakate¾a prokuratúry
(1) Právneho èakate¾a vymenúva do funkcie na základe výberového konania generálny prokurátor.
(2) Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie právneho
èakate¾a prokuratúry obsahuje
a) meno a priezvisko právneho èakate¾a prokuratúry,
akademický titul, vedecko-pedagogický titul, vedeckú hodnos, rodné èíslo a miesto trvalého pobytu,
b) dåku trvania prípravnej praxe,
c) prokuratúru, na ktorej bude vykonáva prípravnú
prax a jej sídlo,
d) sluobný úrad a jeho sídlo,
e) základný plat,
f) týdenný sluobný èas,
g) zákonné ustanovenia upravujúce konanie odbornej
justiènej skúky,
h) dátum vydania rozhodnutia,
i) podpis generálneho prokurátora a odtlaèok úradnej
peèiatky so tátnym znakom.11)
(3) Právny èakate¾ prokuratúry skladá do rúk generálneho prokurátora s¾ub, ktorý znie: S¾ubujem vernos Slovenskej republike. Na svoju èes a svedomie
s¾ubujem, e budem dodriava Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, ostatné veobecne
záväzné právne predpisy a sluobné predpisy. Svedomite sa budem pripravova na výkon funkcie prokurátora a osvojím si zásady prokurátorskej etiky..
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(4) Zloenie s¾ubu právny èakate¾ prokuratúry potvrdí svojím podpisom na listine s textom s¾ubu; na tejto
listine musí by uvedený dátum zloenia s¾ubu.
(5) Oprávnenie vykonáva funkciu právneho èakate¾a prokuratúry vzniká dòom zloenia s¾ubu.
(6) Ak právny èakate¾ prokuratúry odmietne zloi
s¾ub alebo zloí s¾ub s výhradou, vymenovanie do funkcie právneho èakate¾a prokuratúry je neplatné.
§ 240
Spôsoby zániku sluobného pomeru
právneho èakate¾a prokuratúry
(1) Sluobný pomer právneho èakate¾a prokuratúry
zaniká vymenovaním právneho èakate¾a prokuratúry
do funkcie prokurátora.
(2) Sluobný pomer právneho èakate¾a prokuratúry
zaniká aj
a) smrou právneho èakate¾a prokuratúry alebo jeho
vyhlásením za màtveho,
b) odvolaním z funkcie právneho èakate¾a prokuratúry,
c) vzdaním sa funkcie právneho èakate¾a prokuratúry.
§ 241
Odvolanie z funkcie
právneho èakate¾a prokuratúry
(1) Právneho èakate¾a prokuratúry môe z funkcie
odvola iba generálny prokurátor.
(2) Generálny prokurátor odvolá právneho èakate¾a
prokuratúry z funkcie, ak
a) právny èakate¾ prokuratúry bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne
úkony alebo ak právoplatným rozhodnutím súdu
bola obmedzená spôsobilos právneho èakate¾a prokuratúry na právne úkony,
b) právny èakate¾ prokuratúry stratil tátne obèianstvo Slovenskej republiky,
c) právny èakate¾ prokuratúry bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný èin,
d) disciplinárna komisia právoplatne rozhodla o zbavení právneho èakate¾a prokuratúry výkonu funkcie
právneho èakate¾a prokuratúry,
e) právny èakate¾ prokuratúry nemá trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky,
f) právny èakate¾ prokuratúry opakovane nezloil odbornú justiènú skúku alebo
g) právny èakate¾ nedal písomný súhlas na vymenovanie do funkcie prokurátora na urèenú prokuratúru.
(3) Generálny prokurátor môe právneho èakate¾a
prokuratúry z funkcie odvola, ak nie je spôsobilý zo
zdravotných dôvodov vykonáva svoju funkciu po èas
dlhí ako jeden rok; to neplatí, ak ide o tehotnú právnu
èakate¾ku prokuratúry.
(4) Sluobný pomer právneho èakate¾a prokuratúry
zaniká odvolaním dòom, keï bolo právnemu èakate¾ovi
doruèené rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie; rozhodnutie generálneho prokurátora
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o odvolaní z funkcie sa musí doruèi právnemu èakate¾ovi prokuratúry do vlastných rúk.
§ 242
Vzdanie sa funkcie
právneho èakate¾a prokuratúry
(1) Právny èakate¾ prokuratúry sa môe svojej funkcie písomne vzda aj bez uvedenia dôvodov.
(2) Sluobný pomer právneho èakate¾a prokuratúry
zaniká vzdaním sa funkcie právneho èakate¾a prokuratúry uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie o vzdaní
sa funkcie doruèené generálnemu prokurátorovi, ak
nedôjde k dohode o skorom zániku sluobného pomeru.
§ 243
Neplatnos zániku sluobného pomeru
právneho èakate¾a prokuratúry
(1) Zruením právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bol právny èakate¾ prokuratúry odsúdený za úmyselný trestný èin, alebo právoplatného rozhodnutia
disciplinárnej komisie o zbavení výkonu funkcie právneho èakate¾a prokuratúry v neskorom konaní sa zruuje rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní
z funkcie právneho èakate¾a prokuratúry.
(2) Ak sluobný pomer právneho èakate¾a prokuratúry zanikol odvolaním z funkcie, právny èakate¾ prokuratúry sa môe domáha na súde pod¾a osobitného
predpisu13) preskúmania zákonnosti rozhodnutia generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie právneho
èakate¾a prokuratúry.
(3) Sluobný pomer právneho èakate¾a prokuratúry
trvá s nárokmi z neho vyplývajúcimi a právnemu èakate¾ovi prokuratúry sa bez zbytoèného odkladu doplatí
plat a priznajú ostatné nároky pod¾a zákona tak, ako
keby vykonával funkciu právneho èakate¾a prokuratúry, ak
a) rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní
z funkcie právneho èakate¾a prokuratúry sa zruilo
(odsek 1), alebo
b) súd zruí rozhodnutie generálneho prokurátora
o odvolaní z funkcie právneho èakate¾a prokuratúry
(odsek 2).
(4) Èas od zániku sluobného pomeru právneho èakate¾a prokuratúry a do obnovenia jeho trvania pod¾a
odseku 3 sa zapoèítava do dåky prípravnej praxe presahujúcej 18 mesiacov.
§ 244
Potvrdenie o sluobnom pomere
právneho èakate¾a prokuratúry
Sluobný úrad vydá právnemu èakate¾ovi prokuratúry v deò zániku sluobného pomeru potvrdenie o sluobnom pomere právneho èakate¾a prokuratúry, jeho
trvaní, záväzkoch, vykonaných zrákach z platu, prípadne o iných skutoènostiach, ak o to právny èakate¾
prokuratúry poiada.
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Tretí diel
Základné práva a povinnosti
právneho èakate¾a prokuratúry
§ 245
Základné práva právneho èakate¾a prokuratúry
(1) Právny èakate¾ prokuratúry má právo najmä
a) na vykonávanie svojej funkcie bez zastraovania,
nátlaku, prekáok, nevhodného zasahovania alebo
neoprávneného vystavovania zásahom do jeho právomoci a osobnej zodpovednosti,
b) na plat a ïalie nároky vyplývajúce zo zákona,
c) na zabezpeèenie podmienok na riadny výkon prípravnej praxe,
d) odmietnu pokyn, ktorý je v rozpore so veobecne záväznými právnymi predpismi, a úlohu, ktorú pod¾a
úpravy generálneho prokurátora (§ 248 ods. 4) nemono právnemu èakate¾ovi prokuratúry zveri,
e) podáva sanosti vo veciach týkajúcich sa jeho prípravnej praxe,
f) by oboznámený s obsahom svojho osobného spisu,
robi si výpisy z písomností a fotokópie písomností
uloených v jeho osobnom spise.
(2) Právny èakate¾ prokuratúry nesmie by disciplinárne stíhaný alebo inak prenasledovaný, alebo postihovaný za to, e podá na iného právneho èakate¾a
prokuratúry alebo prokurátora sanos, alobu, návrh na zaèatie trestného stíhania alebo iné oznámenie
o kriminalite alebo inej protispoloèenskej èinnosti.
Základné povinnosti
právneho èakate¾a prokuratúry
§ 246
(1) Právny èakate¾ prokuratúry je povinný
a) zachováva vernos Slovenskej republike pri vykonávaní svojej funkcie,
b) dodriava s¾ub právneho èakate¾a prokuratúry,
c) dodriava plán prípravnej praxe,
d) zverené úlohy plni osobne, riadne a vèas,
e) vykonáva svoju funkciu nestranne a politicky neutrálne,
f) zdra sa konania, ktoré by mohlo vies k stretu sluobného záujmu s osobnými záujmami, najmä nezneuíva informácie získané v súvislosti s výkonom
svojej funkcie,
g) zdra sa konania, ktoré by mohlo narui vános
prokuratúry,
h) neprijíma dary alebo iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie okrem plnení poskytovaných sluobným úradom,
i) plne vyuíva sluobný èas a dodriava ustanovený
týdenný sluobný èas,
j) oznamova sluobnému úradu vetky zmeny vo svojich osobných údajoch.
(2) Právny èakate¾ prokuratúry nesmie popri výkone
funkcie právneho èakate¾a prokuratúry vykonáva
iadnu inú platenú funkciu, podnika ani vykonáva
inú zárobkovú èinnos okrem správy vlastného majetku alebo majetku svojich maloletých detí, vedeckej, le-
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gislatívnej, pedagogickej, lektorskej, literárnej, publicistickej a umeleckej èinnosti za predpokladu, e taká
èinnos nenaruuje riadny výkon funkcie právneho èakate¾a prokuratúry a neohrozuje dôveru v nestrannos
prokuratúry. Ak vzniknú pochybnosti, generálny prokurátor rozhodne o povinnosti právneho èakate¾a prokuratúry skonèi takú funkciu alebo èinnos.
(3) Právny èakate¾ prokuratúry nesmie vykonáva
politickú èinnos.
(4) Právny èakate¾ prokuratúry je povinný zachováva mlèanlivos, a to aj po zániku sluobného pomeru,
o veciach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom
svojej funkcie, ak nebol tejto povinnosti zbavený zo zákona; povinnos mlèanlivosti sa nevzahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoloèenskej èinnosti. Zbavi právneho èakate¾a prokuratúry povinnosti
zachováva mlèanlivos môe generálny prokurátor,
a to aj po zániku sluobného pomeru.
§ 247
(1) Právny èakate¾ prokuratúry je povinný deklarova
v majetkovom priznaní svoje majetkové pomery a majetkové pomery manela a neplnoletých detí, ktorí
s ním ijú v spoloènej domácnosti.18)
(2) Právny èakate¾ prokuratúry je povinný preukazova spôsob nadobudnutia finanèných prostriedkov
potrebných na obstaranie majetku uvedeného v majetkovom priznaní.
(3) Na deklarovanie majetku a na preukazovanie spôsobu nadobudnutia finanèných prostriedkov potrebných na obstaranie majetku pod¾a odsekov 1 a 2 sa
vzahuje ustanovenie § 28.
tvrtý diel
Prípravná prax právneho èakate¾a prokuratúry
§ 248
Úèel prípravnej praxe
právneho èakate¾a prokuratúry
(1) Úèelom prípravnej praxe je odborne pripravi
právneho èakate¾a prokuratúry na výkon funkcie prokurátora.
(2) Poèas prípravnej praxe právny èakate¾ prokuratúry vykonáva odbornú prax pod¾a urèeného rozvrhu.
Obsahovú náplò odbornej prípravy právnych èakate¾ov
urèuje generálny prokurátor po predchádzajúcom vyjadrení rady prokurátorov.
(3) Poèas prípravnej praxe sa právny èakate¾ prokuratúry pod¾a urèeného rozvrhu oboznámi aj s podmienkami výkonu väzby, trestu odòatia slobody, ochrannej
a ústavnej výchovy a je povinný zúèastòova sa na pecializovanom kvalifikaènom vzdelávaní.
(4) Právny èakate¾ prokuratúry môe vykonáva jednoduché úkony prokurátora v rozsahu, ktorý ustanoví
úprava generálneho prokurátora; táto úprava sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.66b)
(5) Ustanovenia odsekov 1 a 4 sa vzahujú aj na

Èiastka 100

Zbierka zákonov è. 322/2014

právneho èakate¾a prokuratúry, ktorého prípravná
prax je skrátená.
§ 249
Dåka prípravnej praxe
právneho èakate¾a prokuratúry
(1) Prípravná prax je trojroèná. O predåení alebo
skrátení prípravnej praxe môe rozhodnú generálny
prokurátor; prípravná prax vak nesmie by kratia
ako 18 mesiacov. Na skrátenie prípravnej praxe je potrebný súhlas rady prokurátorov.
(2) Do dåky prípravnej praxe sa zapoèítava èas
a) výkonu funkcie právneho èakate¾a prokuratúry,
b) zapoèítaný ku dòu nadobudnutia úèinnosti tohto
zákona.
(3) Ako výkon funkcie právneho èakate¾a prokuratúry sa na úèely urèenia dåky prípravnej praxe posudzuje aj èas
a) èerpania dovolenky,
b) nevykonávania funkcie právneho èakate¾a prokuratúry vo sviatok,
c) náhradného vo¾na za výkon funkcie nadèas,
d) sluobného vo¾na s náhradou platu,
e) tudijného vo¾na na zvyovanie kvalifikácie,
f) prestávky na dojèenie,
g) uznanej doèasnej neschopnosti na výkon funkcie
pre chorobu alebo úraz,
h) karantény,
i) oetrovania chorého èlena rodiny.
(4) Generálny prokurátor môe rozhodnú o zapoèítaní preukázaného èasu inej právnickej praxe po získaní vysokokolského právnického vzdelania právnym
èakate¾om prokuratúry, ak právny èakate¾ prokuratúry vykonával funkciu alebo povolanie, pre ktoré je právnické vzdelanie predpísané a doterajou praxou získal
skúsenosti potrebné na výkon funkcie právneho èakate¾a prokuratúry.
(5) Do dåky prípravnej praxe nemono zapoèíta èas
a) výkonu mimoriadnej sluby alebo alternatívnej sluby pod¾a osobitného predpisu; to neplatí, ak právny
èakate¾ prokuratúry poèas takej sluby vykonával
právnu prax,
b) materskej dovolenky alebo rodièovskej dovolenky,
ïalej materskej dovolenky alebo ïalej rodièovskej
dovolenky,
c) sluobného vo¾na bez náhrady platu, ktoré presahuje dva týdne v kalendárnom roku.
(6) Prípravná prax sa skonèí úspeným vykonaním
odbornej justiènej skúky, na ktorej vykonanie má
právny èakate¾ prokuratúry po skonèení prípravnej
praxe právny nárok.
§ 250
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kuratúry a na základe priebených pohovorov s právnym èakate¾om prokuratúry.
(2) Hodnotenie obsahuje posúdenie plnenia úèelu
prípravnej praxe z h¾adiska osvojovania si právnych
predpisov uplatòovaných prokuratúrou a potrebných
praktických návykov, dodriavania etiky a disciplíny
pri plnení zverených úloh a dodriavania rozvrhu prípravnej praxe.
(3) Pred vykonaním odbornej justiènej skúky vypracuje vedúci sluobného úradu závereèné hodnotenie
právneho èakate¾a prokuratúry.
(4) Závereèné hodnotenie právneho èakate¾a prokuratúry sa vypracúva na základe podkladov prokurátora-kolite¾a, vedúcich prokurátorov, ktorých o podklady poiadal vedúci sluobného úradu a informácií
tátnych orgánov a intitúcií, na ktorých právny èakate¾ prokuratúry vykonával prípravnú prax.
(5) K závereènému hodnoteniu sa písomne vyjadrí
právny èakate¾ prokuratúry a prokurátorská rada.
§ 251
Odborná justièná skúka
(1) Odbornú justiènú skúku vykoná právny èakate¾
prokuratúry pred skúobnou komisiou Justiènej akadémie pod¾a osobitného predpisu.11a)
(2) Ak právny èakate¾ prokuratúry úspene zloil odbornú justiènú skúku a ak spåòa ostatné podmienky
na vymenovanie do funkcie prokurátora, generálny
prokurátor ho vymenuje do funkcie prokurátora od prvého dòa nasledujúceho po mesiaci, v ktorom úspene
zloil odbornú justiènú skúku. Ak právny èakate¾ prokuratúry k prvému dòu mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom úspene zloil odbornú justiènú skúku, nedosiahne najmenej 25 rokov svojho veku,
generálny prokurátor ho vymenuje do funkcie prokurátora odo dòa dosiahnutia 25. roku veku.
(3) Tam, kde sa v zákone alebo v doklade vydanom na
základe zákona pouíva pojem prokurátorská skúka,
rozumie sa tým odborná justièná skúka pod¾a tohto
zákona.
Piaty diel
Spoloèné ustanovenia
§ 251a
Disciplinárna zodpovednos
právneho èakate¾a prokuratúry
Na disciplinárnu zodpovednos právneho èakate¾a
prokuratúry sa primerane vzahujú ustanovenia § 187
a 217 tohto zákona.
§ 251b

Hodnotenie právneho èakate¾a prokuratúry
v priebehu prípravnej praxe

Osobitné ustanovenie

(1) Právneho èakate¾a prokuratúry hodnotí priebene dvakrát v kalendárnom roku vedúci sluobného
úradu na základe podkladov prokurátora-kolite¾a,
vlastných poznatkov o èinnosti právneho èakate¾a pro-

Na platové pomery právneho èakate¾a prokuratúry
a na právne vzahy právneho èakate¾a prokuratúry vyplývajúce z jeho sluobného pomeru, ktoré nie sú upravené týmto zákonom, sa vzahuje osobitný predpis.67).
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Poznámky pod èiarou k odkazom 66b a 67 znejú:

66b) § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
v znení zákona è. 275/2002 Z. z.
67
) Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

38. V § 252 ods. 1 písm. a) prvý bod znie:
1. rozhodnutí vo veciach vzniku, zmien a skonèenia
sluobného pomeru prokurátorov a právnych èakate¾ov prokuratúry a tátnozamestnaneckého
pomeru asistentov prokurátorov,.
39. V § 252 ods. 1 písm. a) tvrtý bod znie:
4. opatrení, ktoré sa týkajú väèieho poètu prokurátorov, právnych èakate¾ov prokuratúry a asistentov prokurátorov,.
40. Doterají text § 261 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzahuje aj na právneho èakate¾a prokuratúry..
41. Za § 265l sa vkladajú § 265m a 265s, ktoré vrátane spoloèného nadpisu nad § 265m znejú:
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. decembra 2014
§ 265m
Právny èakate¾ prokuratúry, ktorý sa stal asistentom
prokurátora na základe zákona è. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia
a dopåòajú niektoré zákony, je od 1. decembra 2014
znovu právnym èakate¾om prokuratúry, má právo vykona odbornú justiènú skúku, a ak splní podmienky
ustanovené zákonom, má právo by vymenovaný do
funkcie prokurátora bez toho, aby znovu absolvoval výberové konanie.
§ 265n
(1) Prokurátori a vedúci prokurátori vymenovaní do
funkcií pod¾a predpisov úèinných do 30. novembra
2014 sa od 1. decembra 2014 povaujú za prokurátorov a vedúcich prokurátorov vymenovaných pod¾a
predpisov úèinných od 1. decembra 2014, ak ïalej nie
je ustanovené inak.
(2) Na vymenovanie do funkcie krajského prokurátora, námestníka krajského prokurátora, okresného prokurátora alebo námestníka okresného prokurátora,
ktorá sa uvo¾ní v èase od 1. decembra 2014 sa vzahuje
§ 19.
§ 265o
(1) Èlen prokurátorskej rady vymenovaný do funkcie, ktorá je od 1. augusta 2014 nezluèite¾ná s funkciou
èlena prokurátorskej rady (§ 221 ods. 1), je povinný
najneskôr do 5. decembra 2014 odstráni dôvody nezluèite¾nosti, inak mu funkcia èlena prokurátorskej
rady zanikne nasledujúcim dòom.
(2) Vedúci sluobného úradu zvolá zhromadenie
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prokurátorov s cie¾om zvoli nových chýbajúcich èlenov prokurátorskej rady najneskôr do 15. decembra
2014.
(3) Zhromadenie prokurátorov zvolí nových chýbajúcich èlenov prokurátorskej rady najneskôr do troch
dní od konania zhromadenia prokurátorov.
(4) Do ustanovenia prokurátorských rád a rady prokurátorov pod¾a tohto zákona sa na právne vzahy
upravené týmto zákonom nevyaduje stanovisko, vyjadrenie alebo súhlas orgánov samosprávy, ak niektorá
z prokurátorských rád nie je schopná uznáa sa z dôvodu zániku èlenstva v prokurátorskej rade nadpoloviènému poètu èlenov prokurátorskej rady z dôvodov
uvedených v odseku 1.
§ 265p
Rada prokurátorov predloí generálnemu prokurátorovi návrh na vymenovanie èlenov výberových komisií
pod¾a tohto zákona najneskôr 31. decembra 2014.
§ 265r
Rada prokurátorov predloí zásady funkèného postupu prokurátorov na schválenie generálnemu prokurátorovi najneskôr do 31. decembra 2014.
§ 265s
(1) Rada prokurátorov urèí poèet disciplinárnych komisií, ktoré je potrebné zriadi na generálnej prokuratúre v roku 2015, najneskôr do 31. decembra 2014.
(2) Rada prokurátorov urèí postup pri pride¾ovaní
vecí do jednotlivých disciplinárnych komisií, zásady
obsadzovania disciplinárnych komisií a vytvárania zoznamu náhradníkov pod¾a § 192 ods. 2 na rok 2015
najneskôr do 31. decembra 2014.
(3) Rada prokurátorov urèí zásady obsadzovania odvolacej disciplinárnej komisie a vytvárania zoznamu
náhradníkov pod¾a § 212 ods. 2 na rok 2015 najneskôr
do 31. decembra 2014.
(4) Rada prokurátorov predloí generálnemu prokurátorovi návrh na vymenovanie èlenov disciplinárnych
komisií a odvolacej disciplinárnej komisie pod¾a tohto
zákona najneskôr do 31. decembra 2014.
(5) Na disciplinárne konania zaèaté pred 1. decembrom 2014 sa vzahujú predpisy úèinné do 30. novembra 2014.
(6) Disciplinárne konanie zaèaté v èase od 1. októbra
2011 do 30. novembra 2014 dokonèí v prvom stupni
disciplinárna komisia zriadená pod¾a právnej úpravy
úèinnej v èase od 1. augusta 2014 do 30. novembra
2014.
(7) O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie zriadenej pred 1. decembrom 2014 rozhoduje súd..
Èl. IV
Zákon è. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
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ní zákona è. 267/2003 Z. z., zákona è. 426/2003 Z. z.,
zákona è. 458/2003 Z. z., zákona è. 548/2003 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona è. 597/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009
Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z., zákona è. 495/2010
Z. z., zákona è. 467/2011 Z. z., uznesenia Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 110/2012 Z. z., zákona
è. 195/2014 Z. z. a uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 261/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 8 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Èlenovi súdnej rady patria technické prostriedky
potrebné na výkon jeho funkcie v rozsahu a za podmienok ustanovených uznesením súdnej rady; po skonèení funkèného obdobia mu zostávajú..

6. V § 71 písm. b) druhý bod znie:
2. vykonáva následnú finanènú kontrolu a vnútorný audit na súdoch,19).
7. V § 71 sa písmeno c) dopåòa tretím bodom, ktorý
znie:
3. vykonáva kontrolu pod¾a osobitného predpisu,29a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 29a znie:

29a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z.
o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov..

8. V § 74 sa odsek 2 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) dohliada na prípravnú slubu justièných èakate¾ov
poèas jej výkonu na okresnom súde..
9. V § 74 sa odsek 3 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) riadi a kontroluje prípravnú slubu justièných
èakate¾ov v obvode krajského súdu a jej výkon..

2. V § 9 ods. 5 sa vypúajú slová po schválení súdnou radou.
Èl. V
Zákon è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 517/2008
Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z., zákona
è. 291/2009 Z. z., zákona è. 318/2009 Z. z., zákona
è. 33/2010 Z. z., zákona è. 192/2011 Z. z., zákona
è. 467/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 110/2012 Z. z., zákona è. 335/2012
Z. z., zákona è. 195/2014 Z. z. a nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 216/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 11 ods. 2 sa za slová podie¾ajú aj vkladajú
slová justièní èakatelia,.
2. V § 15 ods. 6 sa za slová ako aj vkladajú slová
justièní èakatelia a.
3. V § 38 odsek 5 znie:
(5) Minister môe aj bez návrhu odvola sudcu
z funkcie predsedu súdu, ak si neplní povinnosti predsedu súdu ustanovené zákonom. Na konanie o odvolaní predsedu súdu sa nepouije veobecný predpis
o správnom konaní;11a) rozhodnutie ministra musí obsahova výrok, odôvodnenie a pouèenie o tom, e rozhodnutie je preskúmate¾né súdom. Proti rozhodnutiu
ministra pod¾a prvej vety nie je prípustný opravný prostriedok; rozhodnutie je preskúmate¾né najvyím súdom na základe aloby pod¾a piatej èasti druhej hlavy
Obèianskeho súdneho poriadku. Lehota na podanie
aloby je desa dní odo dòa doruèenia rozhodnutia ministra o odvolaní z funkcie predsedu súdu. O alobe
rozhodne najvyí súd do 30 dní od jej doruèenia najvyiemu súdu; proti rozhodnutiu najvyieho súdu nie
je prípustné odvolanie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorích predpisov..

4. V § 39 ods. 1 sa slová 21 do 50 nahrádzajú slovami 21 do 70.
5. V § 53 ods. 3 sa za slová osobitných predpisov,18a)
vkladajú slová justièní èakatelia,.
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10. V § 74 ods. 4 sa slová písm. c) druhom bode nahrádzajú slovami písm. c) druhom a treom bode.
11. Za § 101ca sa vkladá § 101cb, ktorý znie:
§ 101cb
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2015
Kontrola pod¾a § 71 písm. b) druhého bodu a písm. c)
tretieho bodu zaèatá pred 1. januárom 2015 sa vykoná
pod¾a predpisov úèinných od 1. januára 2015..
Èl. VI
Zákon è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 644/2007 Z. z., zákona
è. 598/2008 Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., zákona
è. 400/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 224/2010 Z. z., zákona è. 33/2011 Z. z., zákona
è. 220/2011 Z. z. a zákona è. 345/2012 Z. z. sa mení
takto:
V § 14 ods. 3 písm. e) druhý a tretí bod znejú:
2. justièného èakate¾a alebo sudcu,18)
3. právneho èakate¾a prokuratúry alebo prokurátora,19).
Poznámka pod èiarou k odkazu 19 znie:

19) Zákon è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych èakate¾och prokuratúry v znení neskorích predpisov..

Èl. VII
a
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene
doplnení niektorých zákonov v znení zákona
151/2010 Z. z., zákona è. 500/2010 Z. z., zákona
505/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
33/2011 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z., zákona
220/2011 Z. z., zákona è. 257/2011 Z. z., zákona
503/2011 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z., zákona
345/2012 Z. z., zákona è. 361/2012 Z. z., zákona
392/2012 Z. z., zákona è. 122/2013 Z. z., zákona
305/2013 Z. z., zákona è. 402/2013 Z. z., zákona
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è. 462/2013 Z. z. a zákona è. 307/2014 Z. z. sa dopåòa
takto:

5. V § 101 ods. 1 sa slová písm. a) a e) nahrádzajú
slovami písm. a) a f).

1. V § 2 ods. 1 sa slová súdnych úradníkov nahrádzajú slovami justièných èakate¾ov a súdnych úradníkov.

6. V § 104 ods. 3 sa slová kancelária prezidenta
a kancelária ústavného súdu nahrádzajú slovami
kancelária prezidenta, kancelária ústavného súdu
a kancelária súdnej rady.

2. V § 2 ods. 3 sa slová asistentov prokurátora nahrádzajú slovami právnych èakate¾ov prokuratúry
a asistentov prokurátora.
3. V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Sluobný úrad justièného èakate¾a na okresnom
súde je krajský súd..
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 4
a 6.
4. V § 9 ods. 4 sa za slovo prokuratúre vkladajú slová a právneho èakate¾a prokuratúry.

7. V § 104 ods. 6 sa za slová písm. a) a c) vkladajú
slová a f).
Èl. VIII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2014
okrem èl. V iesteho, siedmeho, desiateho a jedenásteho bodu, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2015,
a èl. II druhého bodu, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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323
ZÁKON
z 22. októbra 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona è. 667/2004 Z. z., zákona
è. 223/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 609/2007 Z. z., zákona è. 378/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 53/2009 Z. z., zákona
è. 482/2009 Z. z., zákona è. 493/2009 Z. z., zákona
è. 30/2010 Z. z., zákona è. 492/2010 Z. z., zákona
è. 546/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 440/2012 Z. z., zákona è. 212/2013 Z. z., zákona
è. 218/2013 Z. z. a zákona è. 353/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. b) sa slová územia Guadalupe,
Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej a Svätý Martin nahrádzajú slovami území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise1aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) Èl. 349 a 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie..

Doterají odkaz 1aa sa oznaèuje ako 1ab a doterajia
poznámka pod èiarou k odkazu 1aa sa oznaèuje ako
1ab.
2. V § 11 ods. 15 posledná veta znie: Rovnako postupuje uívate¾ský podnik, ktorý vykonáva obmenu minerálneho oleja v súvislosti so zabezpeèením úloh v oblasti jadrovej bezpeènosti jadrových zariadení,6d)
a správca konkurznej podstaty uívate¾ského podniku
alebo súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone
rozhodnutia uvádzajú do obehu daòovo zvýhodnený
minerálny olej..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6d znie:

6d) Napríklad zákon è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

3. V § 21 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Colný
úrad v povolení na prevádzkovanie daòového skladu
uvedie prísluný kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja pod¾a § 4 ods. 2 písm. a), c) a i) a pod¾a
§ 6 ods. 1, ktorý iadate¾ uviedol v iadosti pod¾a odseku 1, a ktorý je iadate¾ oprávnený vyrába, spracúva,
skladova, prijíma alebo odosiela v pozastavení dane;
ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry
prísluného minerálneho oleja, pôvodné povolenie na
prevádzkovanie daòového skladu zostáva v platnosti..
4. V § 21 ods. 6 prvá veta znie: Prevádzkovate¾ daòového skladu je povinný oznámi colnému úradu kadú

zmenu skutoèností a údajov pod¾a odseku 1 písm. a)
najneskôr pä pracovných dní pred ich vznikom a zmenu údajov pod¾a odseku 2 písm. b) a c) a odseku 4
písm. e) a g) do 15 dní odo dòa ich vzniku..
5. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 24a
Pozastavenie prístupu
do elektronického systému prepráv
(1) Colný úrad môe osobe pod¾a § 11, 21, 25 alebo
§ 26 doèasne pozastavi na daòovom území prístup do
elektronického systému,6c) ak má odôvodnenú obavu,
e nesplatná daò alebo nevyrubená daò bude, v rozsahu presahujúcom zloenú zábezpeku na daò, v èase jej
splatnosti a vymáhate¾nosti nevymoite¾ná alebo e
v tomto èase bude vymáhanie dane spojené so znaènými akosami.
(2) Colný úrad je povinný osobu pod¾a § 11, 21, 25
alebo § 26, ktorej doèasne pozastavil prístup do elektronického systému,6c) bezodkladne informova.
V oznámení o pozastavení prístupu do elektronického
systému6c) colný úrad uvedie dôvody, na základe ktorých postupoval pod¾a odseku 1. Proti postupu colného
úradu pod¾a odseku 1 je prípustná námietka, ktorá
nemá odkladný úèinok.
(3) Ak pominú dôvody, na základe ktorých colný úrad
postupoval pod¾a odseku 1, je colný úrad povinný bezodkladne umoni osobe pod¾a § 11, 21, 25 alebo § 26
prístup do elektronického systému6c) a o tejto skutoènosti ju bezodkladne informova..
6. V § 25 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: Colný
úrad v povolení prijíma minerálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane uvedie prísluný kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja
pod¾a § 4 ods. 2 písm. a), c) a i) a pod¾a § 6 ods. 1, ktorý
iadate¾ uviedol v iadosti pod¾a odseku 2, a ktorý je
iadate¾ oprávnený prijíma z iného èlenského tátu
v pozastavení dane opakovane; ak dôjde k zmene kódu
kombinovanej nomenklatúry prísluného minerálneho
oleja, pôvodné povolenie prijíma minerálny olej z iného èlenského tátu v pozastavení dane zostáva v platnosti..
7. V § 25 ods. 14 prvá veta znie: Oprávnený príjemca
je povinný kadú zmenu údajov pod¾a odseku 2
písm. a) oznámi colnému úradu najneskôr pä pracovných dní pred prijatím tohto minerálneho oleja a zme-
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nu údajov pod¾a odseku 4 písm. a), c) a f) je povinný
oznámi colnému úradu do 15 dní odo dòa jej vzniku..
8. § 25b vrátane nadpisu znie:
§ 25b
Distribútor, predajca
a spotrebite¾ pohonných látok
(1) Osoba, ktorá chce na daòovom území v rámci
podnikate¾skej èinnosti distribuova v daòovom vo¾nom obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a),
d) alebo písm. f) (ïalej len distribútor pohonných látok), je povinná pred zaèatím distribúcie tohto minerálneho oleja poiada colný úrad o vydanie povolenia
na distribúciu minerálneho oleja uvedeného v § 6
ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) (ïalej len povolenie na
distribúciu).
(2) Na úèely zákona sa za distribúciu minerálneho
oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f)
v daòovom vo¾nom obehu povauje kadé
a) nadobudnutie minerálneho oleja uvedeného v § 6
ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) na daòovom území
od prevádzkovate¾a ivnosti20d) alebo z územia iného
èlenského tátu, alebo z územia tretieho tátu; nadobudnutím minerálneho oleja uvedeného v § 6
ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) sa rozumie nadobudnutie práva naklada s minerálnym olejom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) ako
vlastník a
b) dodanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1
písm. a), d) alebo písm. f) na daòovom území inému
prevádzkovate¾ovi ivnosti20d) alebo osobe pod¾a odseku 11, alebo dodanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) na územie
iného èlenského tátu, alebo vývoz minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) na
územie tretieho tátu; dodaním minerálneho oleja
uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) sa
rozumie prevod práva naklada s minerálnym olejom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f)
ako vlastník nadobúdate¾ovi vrátane dodávok minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), ak je tento tovar odoslaný alebo prepravený dodávate¾om alebo nadobúdate¾om na ich úèet.
(3) Osoba, ktorá chce v rámci podnikate¾skej èinnosti na daòovom území predáva v daòovom vo¾nom obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo
písm. f) na koneènú spotrebu (ïalej len predajca pohonných látok), je povinná pred zaèatím predaja tohto
minerálneho oleja poiada colný úrad o vydanie povolenia na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6
ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) (ïalej len povolenie na
predaj). Na úèely tohto zákona sa za predajcu pohonných látok nepovauje osoba, ktorá v rámci podnikate¾skej èinnosti vykonáva na daòovom území zúètovanie
nákupov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1
písm. a), d) alebo písm. f) v daòovom vo¾nom obehu pre
koneèného spotrebite¾a, ak táto osoba tento minerálny
olej nenadobúda a ak koneèný spotrebite¾ odobral tento minerálny olej od predajcu pohonných látok pod¾a
prvej vety prostredníctvom výdajného stojana na po-
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honné látky, ktorými je meracia zostava na kvapaliny
okrem vody20e) alebo meracia zostava na skvapalnené
plyny20e) (ïalej len výdajný stojan na pohonné látky).
(4) Osoba, ktorá chce by registrovanou osobou
a chce vykonáva aj èinnos uvedenú v odseku 1, je povinná oznámi colnému úradu údaje uvedené v odseku 5 písm. a) a c), a ak chce vykonáva èinnos uvedenú v odseku 3, je povinná oznámi colnému úradu
údaje uvedené v odseku 5 písm. a), b) a d). Colný úrad
vydá tejto osobe povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj ku dòu vydania povolenia na prevádzkovanie daòového skladu alebo ku dòu vydania povolenia
na opakované prijímanie minerálneho oleja z iného
èlenského tátu v pozastavení dane, alebo ku dòu vydania povolenia na odosielanie minerálneho oleja v pozastavení dane po jeho prepustení do vo¾ného obehu,2a)
alebo ku dòu vydania prvého odberného poukazu na
odber daòovo zvýhodneného minerálneho oleja. Ak
osoba, ktorá je registrovanou osobou, chce vykonáva
èinnos uvedenú v odseku 1, je povinná poiada colný
úrad o vydanie povolenia na distribúciu a v iadosti
uvies údaje uvedené v odseku 5 písm. a) a c), a ak
chce vykonáva èinnos uvedenú v odseku 3, je povinná
poiada colný úrad o vydanie povolenia na predaj
a v iadosti uvies údaje uvedené v odseku 5 písm. a), b)
a d). Colný úrad vydá registrovanej osobe povolenie na
distribúciu alebo povolenie na predaj v lehote pod¾a odseku 7. Plnenie povinností pod¾a odseku 9 registrovanou osobou, ak vykonáva èinnos pod¾a odseku 1, a plnenie povinností pod¾a odseku 10 registrovanou
osobou, ak vykonáva aj èinnos pod¾a odseku 3, týmto
nie sú dotknuté.
(5) iados o vydanie povolenia na distribúciu alebo
povolenia na predaj musí obsahova
a) identifikaèné údaje iadate¾a a adresu umiestnenia
prevádzkarní, ak nie sú totoné so sídlom alebo s trvalým pobytom iadate¾a,
b) druh minerálneho oleja a prísluný kód kombinovanej nomenklatúry,
c) zoznam dodávate¾ov a odberate¾ov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f),
ak je iadate¾om osoba pod¾a odseku 1,
d) zoznam dodávate¾ov minerálneho oleja uvedeného
v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), ak je iadate¾om osoba pod¾a odseku 3.
(6) Osoba pod¾a odsekov 1 a 3 alebo odseku 11 je povinná prijíma a vydáva minerálny olej uvedený v § 6
ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) prostredníctvom vhodného meracieho zariadenia21) a skladova tento minerálny olej v skladovacom zariadení, ktoré musí by
v súlade s osobitným predpisom12) a s technickými normami.13) Ak osoba pod¾a odsekov 1 a 3 alebo odseku 11
nemá skladovacie zariadenie, ktoré je vybavené overeným meracím zariadením, alebo nemá skladovacie zariadenie, ktoré je urèeným meradlom, zoh¾adní colný
úrad pri príjme minerálneho oleja uvedeného v § 6
ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) aj iné meracie zariadenia a iné postupy merania, ktorými môe táto osoba
hodnoverne a preukázate¾ne zisti prijaté mnostvo
tohto minerálneho oleja. Podmienky pod¾a prvej vety
musí spåòa osoba pod¾a odseku 1, odseku 3 druhej vety a odseku 11 len vtedy, ak má zariadenie na skladova-
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nie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a),
d) alebo písm. f). Ak osoba pod¾a odsekov 1, 3 alebo odseku 11 distribuuje, predáva na koneènú spotrebu alebo nakupuje na vlastnú spotrebu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) výluène v uzavretých
spotrebite¾ských baleniach na koneènú spotrebu, nemusí ma skladovacie zriadenie a pri príjme a výdaji
tohto minerálneho oleja nie je povinná postupova pod¾a osobitného predpisu.21)
(7) Colný úrad pred vydaním povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj preverí skutoènosti
a údaje pod¾a odsekov 5 a 6. Ak sú tieto skutoènosti
pravdivé, colný úrad vydá iadate¾ovi povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj do 15 pracovných
dní odo dòa podania iadosti pod¾a odseku 1 alebo odseku 3. Distribuova alebo predáva v daòovom vo¾nom
obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d)
alebo písm. f) mono len na základe vydaného povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj.
(8) Na odòatie povolenia na distribúciu a povolenia
na predaj a ich zánik sa pouije § 25 primerane. Ak distribútor pohonných látok alebo predajca pohonných
látok konèí svoju èinnos alebo mu colný úrad odòal
povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj a má
zásoby minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1
písm. a), d) alebo písm. f), môe so súhlasom colného
úradu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d)
alebo písm. f) doda osobe pod¾a odsekov 1 a 3 alebo
osobe registrovanej colným úradom pod¾a § 21. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok,
súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú alebo distribuujú minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f).
(9) Distribútor pohonných látok je povinný
a) predloi na poiadanie colného úradu úètovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného
v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f),
b) vies za kalendárny mesiac pod¾a úètovných dokladov evidenciu nakúpeného a predaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo
písm. f); evidenciu je distribútor pohonných látok
povinný vies samostatne za kadú prevádzkareò
a uchováva ju tri roky odo dòa výdaja alebo predaja
minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d)
alebo písm. f),
c) skladova v prevádzkarni samostatne minerálny olej
uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), ak má
zariadenie na skladovanie tohto minerálneho oleja,
d) nakupova na daòovom území alebo inak odobera
minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo
písm. f) len od distribútora pohonných látok alebo
od registrovanej osoby,
e) predáva na daòovom území alebo inak dodáva minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo
písm. f) len distribútorovi pohonných látok, predajcovi pohonných látok, registrovanej osobe alebo osobe pod¾a odseku 11,
f) oznámi colnému úradu kadú zmenu skutoèností
a údajov pod¾a odseku 5 písm. a) do 30 dní odo dòa
ich vzniku, kadú zmenu údajov pod¾a odseku 5
písm. b) najneskôr 15 dní pred zaèatím distribúcie
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minerálneho oleja a kadú zmenu údajov pod¾a odseku 5 písm. c) do 15 dní odo dòa ich vzniku,
g) spåòa podmienky pod¾a odseku 6 poèas celého obdobia platnosti povolenia na distribúciu, ak má
skladovacie zariadenie na skladovanie minerálneho
oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo
písm. f).
(10) Predajca pohonných látok je povinný
a) predloi na poiadanie colného úradu úètovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného
v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f),
b) vies za kalendárny mesiac pod¾a úètovných dokladov evidenciu nakúpeného a predaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo
písm. f); evidenciu je predajca pohonných látok povinný vies samostatne za kadú prevádzkareò
a uchováva ju tri roky odo dòa výdaja alebo predaja
minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d)
alebo písm. f),
c) skladova v prevádzkarni samostatne minerálny olej
uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f),
d) nakupova na daòovom území alebo inak odobera
minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo
písm. f) len od distribútora pohonných látok alebo
od registrovanej osoby,
e) oznámi colnému úradu kadú zmenu skutoèností
a údajov pod¾a odseku 5 písm. a) do 30 dní odo dòa
ich vzniku, kadú zmenu údajov pod¾a odseku 5
písm. b) najneskôr 15 dní pred zaèatím predaja minerálneho oleja a kadú zmenu údajov pod¾a odseku
5 písm. d) do 15 dní odo dòa ich vzniku,
f) spåòa podmienky pod¾a odseku 6 poèas celého obdobia platnosti povolenia na predaj,
g) vydáva minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a),
d) alebo písm. f) na koneènú spotrebu len prostredníctvom výdajného stojana na pohonné látky,20e)
ktorý je overený pod¾a osobitného predpisu,14) okrem výdaja tohto minerálneho oleja v uzavretých
spotrebite¾ských baleniach na koneènú spotrebu.
(11) Osoba, ktorá chce na daòovom území nakupova v rámci svojej podnikate¾skej èinnosti v daòovom
vo¾nom obehu na vlastnú spotrebu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) od osoby pod¾a odseku 1 (ïalej len spotrebite¾ pohonných látok),
je povinná oznámi túto skutoènos colnému úradu
najneskôr pred prvým nákupom tohto minerálneho
oleja alebo jeho odberom. Ak spotrebite¾ pohonných látok skladuje nakúpený alebo odobratý minerálny olej
uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), musí ma
skladovacie zariadenia pod¾a odseku 6 okrem spotrebite¾a pohonných látok, ktorý nakupuje tento minerálny
olej v spotrebite¾ských baleniach na koneènú spotrebu. Spotrebite¾ pohonných látok v oznámení pod¾a prvej vety uvedie
a) identifikaèné údaje oznamovate¾a a adresu umiestnenia skladovacieho zariadenia, ak nie je totoná so
sídlom alebo s trvalým pobytom oznamovate¾a,
b) druh minerálneho oleja a prísluný kód kombinovanej nomenklatúry,
c) èíslo povolenia na distribúciu osoby pod¾a odseku 1,
od ktorej bude nakupova alebo inak odobera mine-
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rálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo
písm. f).
(12) Colný úrad preverí údaje a skutoènosti pod¾a
odseku 11 a odseku 13 písm. a), a ak sú tieto údaje
a skutoènosti pravdivé, zaradí spotrebite¾a pohonných
látok do evidencie spotrebite¾ov pohonných látok a vydá osvedèenie o zaradení do evidencie spotrebite¾ov pohonných látok najneskôr do 15 pracovných dní odo
dòa oznámenia pod¾a odseku 11.
(13) Spotrebite¾ pohonných látok je povinný
a) skladova minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1
písm. a), d) alebo písm. f) v skladovacom zariadení
pod¾a odseku 6, ak má skladovacie zariadenia alebo
ak tento minerálny olej nenakupuje v uzavretých
spotrebite¾ských baleniach na koneènú spotrebu,
b) nakupova pohonné látky len od distribútora pohonných látok alebo od registrovanej osoby,
c) predloi pri prvom odbere pohonných látok distribútorovi pohonných látok alebo registrovanej osobe
osvedèenie o zaradení do evidencie spotrebite¾ov pohonných látok,
d) oznámi colnému úradu kadú zmenu skutoèností
a údajov pod¾a odseku 11 písm. a) do 30 dní odo dòa
jej vzniku a pod¾a odseku 11 písm. b) a c) do 15 dní
odo dòa ich vzniku,
e) predloi na poiadanie colného úradu úètovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného
v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f).
(14) Na vyradenie z evidencie spotrebite¾ov pohonných látok sa pouije § 25 primerane. Ak spotrebite¾
pohonných látok konèí svoju èinnos a má zásoby minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo
písm. f), môe so súhlasom colného úradu minerálny
olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) doda
osobe pod¾a odsekov 1, 3 a 11 alebo osobe registrovanej
colným úradom pod¾a § 21. Rovnako postupuje aj
správca konkurznej podstaty spotrebite¾a pohonných
látok, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone
rozhodnutia predávajú minerálny olej uvedený v § 6
ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f).
(15) Ustanovenia odsekov 1 a 14 sa nevzahujú na
osobu, ktorá v daòovom vo¾nom obehu distribuuje,
predáva na koneènú spotrebu alebo nakupuje na vlastnú spotrebu výluène minerálny olej uvedený v § 6
ods. 1 písm. f) prvom bode v zariadeniach vyrobených
v súlade s technickými normami22) alebo minerálny olej
uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode..
Poznámky pod èiarou k odkazom 20e, 21 a 22 znejú:

20e) Poloka 1.3.13 prílohy è. 1 k vyhláke è. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorích predpisov.
21
) Napríklad zákon 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, zákon
è. 142/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov, nariadenie
vlády Slovenskej republiky è. 294/2005 Z. z. o meradlách.
22
) Napríklad STN EN 1442+A1 Zariadenie a prísluenstvo na
LPG. Plnite¾né zvárané oce¾ové f¾ae na prepravu skvapalneného uh¾ovodíkového plynu (LPG). Návrh a kontrukcia
(Konsolidovaný text) (078518)..

9. V § 31 ods. 3 druhá veta znie: Platite¾ dane, ktorý
je zároveò osobou uvedenou v § 14 ods. 2, podáva
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samostatné daòové priznanie na minerálny olej prijatý
mimo pozastavenia dane na podnikate¾ské úèely najneskôr do 25. dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daòová povinnos..
10. V § 41 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Finanèné riadite¾stvo uverejní na svojom webovom sídle
údaje pod¾a odseku 2 písm. i) a j)..
11. V § 42 ods. 1 písm. n) sa slová § 25b ods. 3 nahrádzajú slovami § 25b ods. 9 písm. c) a e) a g),
ods. 10 písm. c), d), f) a g) a ods. 13 písm. a) a c).
12. V § 43 ods. 2 sa za slová pod¾a § 19 ods. 7 vkladá
èiarka a slová povolenia na distribúciu pod¾a § 25b
ods. 1 a povolenia na predaj pod¾a § 25b ods. 3.
13. V § 44 ods. 4 sa slová § 25b ods. 4 nahrádzajú
slovami § 25b ods. 8 a 14.
14. Za § 46m sa vkladajú § 46n a 46o, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 46n
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2015
(1) Prevádzkovate¾ovi daòového skladu, ktorému colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daòového
skladu pod¾a § 21 v znení úèinnom do 31. decembra
2014, vydá colný úrad do 31. decembra 2015 nové povolenie na prevádzkovanie daòového skladu s pôvodným registraèným èíslom, v ktorom uvedie prísluný
minerálny olej, ktorý prevádzkovate¾ daòového skladu
uviedol pod¾a § 21 ods. 1 písm. a) a ods. 6.
(2) Oprávnenému príjemcovi, ktorému colný úrad
vydal povolenie pod¾a § 25 ods. 7 v znení úèinnom do
31. decembra 2014, vydá colný úrad do 31. decembra
2015 nové povolenie prijíma minerálny olej z iného
èlenského tátu v pozastavení dane opakovane s pôvodným registraèným èíslom, v ktorom uvedie prísluný minerálny olej, ktorý oprávnený príjemca uviedol
pod¾a § 25 ods. 2 písm. a) a ods. 14.
(3) Registrovanému odosielate¾ovi, ktorému colný
úrad vydal povolenia pod¾a § 26 ods. 6 a § 25 ods. 7
v znení úèinnom do 31. decembra 2014, vydá colný
úrad do 31. decembra 2015 nové povolenie odosiela
minerálny olej v pozastavení dane po jeho prepustení
do vo¾ného obehu2a) s pôvodným registraèným èíslom,
v ktorom uvedie prísluný minerálny olej, ktorý registrovaný odosielate¾ uviedol pod¾a § 26 ods. 2 písm. a)
a § 25 ods. 14.
§ 46o
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. februára 2015
(1) Osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie
spotrebite¾ov pohonných látok pod¾a § 25b ods. 11
v znení úèinnom do 31. januára 2015, sa povauje za
spotrebite¾a pohonných látok pod¾a § 25b ods. 11
v znení úèinnom od 1. februára 2015.
(2) Osoba, ktorá chce by od 1. februára 2015 spotre-

Èiastka 100

Zbierka zákonov è. 323/2014

bite¾om pohonných látok pod¾a § 25b ods. 11 v znení
úèinnom od 1. februára 2015, je povinná oznámi colnému úradu najneskôr do 31. decembra 2014
a) identifikaèné údaje oznamovate¾a a adresu umiestnenia skladovacieho zariadenia, ak nie je totoná so
sídlom alebo s trvalým pobytom oznamovate¾a,
b) druh minerálneho oleja a prísluný kód kombinovanej nomenklatúry,
c) èíslo povolenia na distribúciu vydaného osobe pod¾a
§ 25b ods. 1, od ktorej bude nakupova alebo odobera minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d)
alebo písm. f).
(3) iadate¾ pod¾a odseku 2 musí prijíma a vydáva
minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo
písm. f) prostredníctvom vhodného overeného meracieho zariadenia21) a skladova tento minerálny olej v skladovacom zariadení, ktoré musí by v súlade s osobitným predpisom12) a s technickými normami;13) iadate¾
pod¾a odseku 2 musí tieto podmienky spåòa len vtedy,
ak má zariadenie na skladovanie minerálneho oleja
uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f).
(4) Colný úrad zaradí osobu uvedenú v odseku 2 do
evidencie spotrebite¾ov pohonných látok a vydá jej
osvedèenie o zaradení do evidencie spotrebite¾ov pohonných látok pod¾a § 25b ods. 11 v znení úèinnom od
1. februára 2015 do 15 pracovných dní odo dòa podania oznámenia pod¾a odseku 2, ak táto osoba v oznámení uviedla vetky údaje pod¾a odseku 2, tieto údaje sú
pravdivé a v prípade, e má osoba skladovacie zariadenie, spåòa podmienku pod¾a odseku 3..
15. Príloha è. 1 sa dopåòa piatym bodom, ktorý znie:
5. Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra
2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES
a 2008/118/ES, pokia¾ ide o najvzdialenejie
francúzske regióny, a najmä Mayotte (Ú. v. EÚ
L 353, 28. 12. 2013)..
Èl. II
Zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákona è. 631/2004 Z. z., zákona è. 533/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona
è. 378/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 305/2009 Z. z., zákona è. 477/2009 Z. z., zákona
è. 491/2010 Z. z., zákona è. 546/2011 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 288/2012 Z. z., zákona
è. 381/2013 Z. z. a zákona è. 218/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 9b ods. 6 poslednej vete sa vypúajú slová finanèného riadite¾stva.
2. V § 9b ods. 7 prvej vete sa slová potvrdenia prijatia iadosti o vydanie kontrolných známok colným úradom nahrádzajú slovami pripísania peòaných prostriedkov pripadajúcich na cenu kontrolných známok,
ktoré môe odberate¾ kontrolných známok odobra
v poète oznámenom colným úradom pod¾a odseku 6
a iesta veta znie: Zamestnanec finanèného riadite¾stva v tlaèiarni vydá kontrolné známky odberate¾ovi
kontrolných známok alebo osobe, ktorú odberate¾ kon-
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trolných známok splnomocnil na prevzatie kontrolných známok v tlaèiarni, len ak boli peòané prostriedky, pripadajúce na poèet kontrolných známok
oznámených colným úradom pod¾a odseku 6, pripísané na úèet oznámený colným úradom..
3. V § 9b ods. 8 prvej vete sa slovo dvoch nahrádza
slovom troch a v druhej vete sa slovo a nahrádza
èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: a tretie vyhotovenie odovzdá zamestnancovi tlaèiarne.
4. V § 9b ods. 9 druhej vete sa slová elektronicky
oznámi nahrádzajú slovami oznámi prostredníctvom
elektronického systému kontrolných známok a za
druhú vetu sa vkladá nová veta, ktorá znie: Ak sa reklamované kontrolné známky nachádzajú v neporuenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len oznaèenie, ktoré
obsahuje informáciu o identifikaèných èíslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom
obale alebo prepravnom obale..
5. V § 9b ods. 16 prvej vete sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: a najneskôr tri
pracovné dni pred ich odovzdaním colnému úradu
oznámi prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok poèet týchto kontrolných známok..
6. V § 9b ods. 18 tretej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: a pred ich odovzdaním colnému úradu oznámi
prostredníctvom elektronického systému kontrolných
známok poèet a identifikaèné èísla týchto kontrolných
známok a za tretiu vetu sa vkladá nová veta, ktorá
znie: Ak sa nepouité kontrolné známky nachádzajú
v neporuenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len oznaèenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikaèných èíslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku,
skupinovom obale alebo prepravnom obale..
7. V § 9b ods. 19 prvej vete sa slová nepouité kontrolné známky odovzda colnému úradu do desiatich
dní odo dòa vzniku tejto skutoènosti. nahrádzajú textom, ktorý znie: nepouité kontrolné známky odovzda
colnému úradu v lehote urèenej colným úradom a pred
ich odovzdaním colnému úradu oznámi prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok poèet a identifikaèné èísla odovzdávaných kontrolných
známok. Ak sa nepouité kontrolné známky nachádzajú v neporuenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len oznaèenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikaèných
èíslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale..
8. V § 9b ods. 24 sa slová ktorý urèí finanèné riadite¾stvo; postup odberate¾a kontrolných známok pri nedostupnom elektronickom systéme kontrolných známok stanoví finanèné riadite¾stvo a zverejní ho na
svojom webovom sídle nahrádzajú slovami na ktorom
sa dohodne s colným úradom, ak je pre neho urèenie
tohto postupu nevyhnutné.
9. V § 19 ods. 4 písm. d) sa vypúajú slová ani daòovému úradu.
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10. V § 20 ods. 13 písmeno c) znie:
c) dodruje podmienky pod¾a § 19 ods. 4 najmenej 24
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred
podaním iadosti o úplné upustenie od zábezpeky
alebo 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním iadosti o èiastoèné upustenie
od zábezpeky a tieto podmienky dodruje aj v èase
posudzovania tejto iadosti a poèas celého obdobia
platnosti rozhodnutia o upustení od zloenia zábezpeky; na úèely posúdenia iadosti o úplné alebo
èiastoèné upustenie od zábezpeky sa za nedoplatok
nepovauje, ak omekanie platby nepresiahne
15 dní po lehote jej splatnosti,.
11. § 20 sa dopåòa odsekom 18, ktorý znie:
(18) Doruèením výzvy pod¾a odseku 16 rozhodnutie
o úplnom alebo èiastoènom upustení od zábezpeky vydané colným úradom pod¾a odseku 11 zaniká. Novú
iados o upustenie od zábezpeky môe prevádzkovate¾
daòového skladu poda najskôr po uplynutí jedného
roka odo dòa zloenia alebo doplnenia zábezpeky na
základe výzvy colného úradu pod¾a odseku 16..
12. V § 44o ods. 13 sa slová 15. decembra 2014
nahrádzajú slovami 15. februára 2015, slová 31. januára sa nahrádzajú slovami 31. marca a slová
15. februára sa nahrádzajú slovami 15. apríla.
13. Za § 44p sa vkladá § 44r, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 44r
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. decembra 2014
Ak konanie o iadosti o upustenie od zábezpeky pod¾a § 20 v znení úèinnom do 30. novembra 2014 nebolo
právoplatne ukonèené do 30. novembra 2014, colný
úrad túto iados posúdi a rozhodne o tejto iadosti
pod¾a predpisu úèinného od 1. decembra 2014..
Èl. III
Zákon è. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona
è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení neskorích predpisov, v znení zákona
è. 283/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 493/2009 Z. z., zákona è. 485/2010 Z. z., zákona
è. 546/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 189/2012 Z. z. a zákona è. 348/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. b) sa slová územia Guadalupe,
Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej a Svätý Martin nahrádzajú slovami území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Èl. 349 a 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie..

Doterají odkaz 1a sa oznaèuje ako 1b a doterajia
poznámka pod èiarou k odkazu 1a sa oznaèuje ako 1b.
2. V § 20 ods. 13 a § 32 ods. 14 sa èíslo 15 nahrádza
èíslom 14.
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3. V § 26 ods. 2 sa slová identifikaèné údaje nahrádzajú slovami meno, priezvisko a trvalý pobyt.
4. Príloha è. 2 sa dopåòa tretím bodom, ktorý znie:
3. Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra
2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES
a 2008/118/ES, pokia¾ ide o najvzdialenejie
francúzske regióny, a najmä Mayotte (Ú. v. EÚ
L 353, 28. 12. 2013)..
Èl. IV
Zákon è. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona è. 69/2012 Z. z., zákona è. 246/2012 Z. z., zákona è. 362/2013 Z. z. a zákona
è. 218/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 18a
Pozastavenie prístupu
do elektronického systému
(1) Colný úrad môe osobe pod¾a § 9, 15, 19 alebo
§ 20 doèasne pozastavi na daòovom území prístup do
elektronického systému,36) ak má odôvodnenú obavu,
e nesplatná daò alebo nevyrubená daò bude, v rozsahu presahujúcom zloenú zábezpeku na daò, v èase jej
splatnosti a vymáhate¾nosti nevymoite¾ná alebo e
v tomto èase bude vymáhanie dane spojené so znaènými akosami.
(2) Colný úrad je povinný osobu pod¾a § 9, 15, 19 alebo § 20, ktorej doèasne pozastavil prístup do elektronického systému,36) bezodkladne informova. V oznámení o pozastavení prístupu do elektronického
systému36) colný úrad uvedie dôvody, na základe ktorých postupoval pod¾a odseku 1. Proti postupu colného
úradu pod¾a odseku 1 je prípustná námietka, ktorá
nemá odkladný úèinok.
(3) Ak pominú dôvody, na základe ktorých colný úrad
postupoval pod¾a odseku 1, je colný úrad povinný bezodkladne umoni osobe pod¾a § 9, 15, 19 alebo § 20
prístup do elektronického systému36) a o tejto skutoènosti ju bezodkladne informova..
2. V § 53 ods. 6 poslednej vete sa vypúajú slová finanèného riadite¾stva.
3. V § 53 ods. 7 prvej vete sa slová potvrdenia prijatia iadosti o vydanie kontrolných známok colným úradom nahrádzajú slovami pripísania peòaných prostriedkov pripadajúcich na cenu kontrolných známok,
ktoré môe odberate¾ kontrolných známok odobra
v poète oznámenom colným úradom pod¾a odseku 6
a piata veta znie: Zamestnanec finanèného riadite¾stva v tlaèiarni vydá kontrolné známky odberate¾ovi
kontrolných známok alebo osobe, ktorú odberate¾ kontrolných známok splnomocnil na prevzatie kontrolných známok v tlaèiarni, len ak boli peòané prostriedky, pripadajúce na poèet kontrolných známok
oznámených colným úradom pod¾a odseku 6, pripísané na úèet oznámený colným úradom..
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4. V § 53 ods. 8 prvej vete sa slovo dvoch nahrádza
slovom troch a v druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: a tretie vyhotovenie odovzdá zamestnancovi
tlaèiarne.
5. V § 53 ods. 9 druhej vete sa za slovo oznámi vkladajú slová prostredníctvom elektronického systému
kontrolných známok.
6. V § 53 ods. 14 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
a tretia veta, ktoré znejú: Odberate¾ kontrolných známok oznámi prostredníctvom elektronického systému
kontrolných známok poèet a identifikaèné èísla pokodených alebo z iného dôvodu nepouite¾ných kontrolných známok okrem kontrolných známok nenávratne
znièených v technologickom zariadení slúiacom na
nalepenie kontrolných známok na spotrebite¾ské balenie, najneskôr tri pracovné dni pred ich odovzdaním
colnému úradu. Ak nie je moné identifikova identifikaèné èísla týchto kontrolných známok, uvedie oznaèenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikaèných
èíslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú pokodené kontrolné známky, a ak nie je moné oznámi
ani oznaèenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikaèných èíslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú
pokodené kontrolné známky, uvedie len ich poèet..
7. V § 53 ods. 16 tretej vete sa na konci pripája text,
ktorý znie: a pred ich odovzdaním colnému úradu
oznámi prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok poèet a identifikaèné èísla odovzdávaných kontrolných známok. Ak sa nepouité kontrolné
známky nachádzajú v neporuenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa
oznámi len oznaèenie, ktoré obsahuje informáciu
o identifikaèných èíslach kontrolných známok nachá-
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dzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale.
8. V § 53 ods. 17 prvej vete sa slová do desiatich dní
odo dòa vzniku skutoènosti nahrádzajú textom, ktorý
znie: v lehote urèenej colným úradom a pred ich odovzdaním colnému úradu oznámi prostredníctvom
elektronického systému kontrolných známok poèet
a identifikaèné èísla týchto kontrolných známok. Ak sa
nepouité kontrolné známky nachádzajú v neporuenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len oznaèenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikaèných èíslach kontrolných
známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale
alebo prepravnom obale..
9. V § 53 ods. 20 písm. d) bode 2 sa na konci pripájajú tieto slová: a ak nie je moné oznámi ani oznaèenie,
ktoré obsahuje informáciu o identifikaèných èíslach
nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú pokodené
kontrolné známky, uvedie len ich poèet.
10. V § 53 ods. 24 prvej vete sa slová ktorý urèí finanèné riadite¾stvo; postup odberate¾a kontrolných
známok pri nedostupnom elektronickom systéme kontrolných známok stanoví finanèné riadite¾stvo a zverejní ho na svojom webovom sídle nahrádzajú slovami
na ktorom sa dohodne s colným úradom, ak je pre
neho urèenie tohto postupu nevyhnutné.
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2014
okrem èl. I bodov 3 a 7 a èl. IV bodu 1, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2015, a èl. I bodov 8, 11 a 13,
ktoré nadobúdajú úèinnos 1. februára 2015.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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324
ZÁKON
z 22. októbra 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích
predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993
Z. z. o správe majetku tátu v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 374/1996 Z. z., zákona
è. 72/1999 Z. z., zákona è. 121/2001 Z. z., zákona
è. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 64/2002 Z. z., zákona è. 435/2002 Z. z.,
zákona è. 161/2003 Z. z., zákona è. 512/2003 Z. z., zákona è. 618/2004 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona è. 277/2007 Z. z., zákona è. 325/2007 Z. z., zákona
è. 165/2008 Z. z., zákona è. 245/2008 Z. z., zákona
è. 510/2010 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 217/2012
Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z. a zákona è. 135/2013
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 písmená c) a d) znejú:
c) právnická osoba zriadená osobitným zákonom,3) ak
na základe zákona spravuje majetok tátu,
d) tátny orgán bez právnej subjektivity, ak pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu spravuje majetok tátu; práva a povinnosti správcu vykonáva
len v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo
osobitným predpisom..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorích
predpisov, zákon è. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení
neskorích predpisov, zákon è. 553/2002 Z. z. o sprístupnení
dokumentov o èinnosti bezpeènostných zloiek tátu 1939  1989
a o zaloení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorích predpisov,
zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov..

Poznámka pod èiarou k odkazu 3a sa vypúa.
2. V § 1 ods. 2 sa vypúa písmeno d).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6 sa vypúa.
3. V § 2 ods. 2 druhá veta znie: Správca pod¾a § 1
ods. 1 písm. a), b) a d) môe nadobúda majetok len do
vlastníctva tátu..
4. V § 3 sa vypúajú odseky 5, 7 a 8.
Doterajie odseky 6, 9 a 10 sa oznaèujú ako odseky 5,
6 a 7.
Poznámky pod èiarou k odkazom 7 a 9 sa vypúajú.

5. Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

9a) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích
predpisov..

6. V § 3 ods. 6 sa za slová Správca majetku tátu
vkladá èiarka a slová okrem správcu, ktorým je tátny
orgán bez právnej subjektivity,.
7. § 3a vrátane nadpisu znie:
§ 3a
Odòatie správy
(1) Vláda Slovenskej republiky (ïalej len vláda) môe
na návrh Ministerstva financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo financií) odòa správu nehnute¾ného majetku tátu správcovi, ak sa preukáe, e
a) nehnute¾ný majetok tátu je pre správcu prebytoèným majetkom tátu a správca s ním nenakladá
v osobitnom ponukovom konaní alebo v elektronickej aukcii,
b) zmena správcu alebo iný úèel vyuívania je vo verejnom záujme.
(2) Podnet na odòatie správy nehnute¾ného majetku
tátu sa predkladá ministerstvu financií. Podnet na odòatie správy nehnute¾ného majetku tátu obsahuje
opis skutkového stavu, uvedenie dôvodov odòatia
správy majetku tátu a návrh na urèenie nového správcu. Podnet na odòatie správy majetku tátu je oprávnený poda zriaïovate¾,
a) v ktorého prospech by tento majetok tátu mohol
úèelne slúi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho
èinnosti alebo v súvislosti s ním alebo
b) do ktorého pôsobnosti patrí správca, ktorému by
tento majetok tátu mohol úèelne slúi na plnenie
úloh v rámci predmetu jeho èinnosti alebo v súvislosti s ním.
(3) Odòa správu majetku tátu nemono v prospech
správcu,
a) ktorého správa nehnute¾ného majetku tátu prela
do správy centrálneho správcu,
b) ktorým je tátny orgán bez právnej subjektivity.
(4) Rozhodnutie vlády o odòatí správy nehnute¾ného
majetku tátu obsahuje najmä oznaèenie nehnute¾ného majetku tátu, ktorého správa sa odníma, oznaèenie doterajieho správcu odnímaného nehnute¾ného
majetku tátu, oznaèenie nového správcu a dôvody odòatia správy majetku tátu..
8. Za § 3a sa vkladajú § 3b a 3c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
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§ 3b
Centrálna správa majetku tátu
(1) Centrálna správa majetku tátu je správa nehnute¾ného majetku tátu vykonávaná centrálnym správcom. Centrálnym správcom môe by zriaïovate¾ alebo
ním urèená tátna rozpoètová organizácia v jeho zriaïovate¾skej pôsobnosti. Centrálny správca vykonáva
správu zvereného nehnute¾ného majetku tátu v rozsahu vetkých práv a povinností správcu vrátane jeho
opráv, údrby, zmien a nakladania s ním. Centrálny
správca je povinný nehnute¾ný majetok tátu udriava
v stave spôsobilom na riadne uívanie. Centrálny
správca spravovaný nehnute¾ný majetok tátu prenecháva do uívania inému správcovi na základe zákonom ustanovených podmienok.
(2) Zriaïovate¾ môe rozhodnú o prechode správy
nehnute¾ného majetku tátu spravovaného správcom
pod¾a § 1 ods. 1 písm. a) a b) v jeho zriaïovate¾skej pôsobnosti na centrálneho správcu. Ak to vyaduje druh
nehnute¾ného majetku tátu, zriaïovate¾ je oprávnený
urèi viac centrálnych správcov. Do správy centrálneho
správcu neprechádza nehnute¾ný majetok tátu,
a) ktorého správcu ustanovuje osobitný predpis,
b) ktorý je v doèasnej správe,
c) ktorý uíva koncesionár v rozsahu, za podmienok
a v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve na uskutoènenie stavebných prác alebo v koncesnej zmluve
na poskytnutie sluby uzatvorenej pod¾a osobitného
predpisu20c) (ïalej len koncesná zmluva), ak takýto
prechod koncesná zmluva vyluèuje,
d) ktorý je v správe zriaïovate¾a, Kancelárie Národnej
rady Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta
Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej
republiky, Najvyieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Najvyieho súdu Slovenskej republiky a Slovenskej informaènej sluby; to neplatí, ak
títo správcovia rozhodnú o prechode nimi spravovaného nehnute¾ného majetku tátu do správy centrálneho správcu,
e) ktorý musí spravova správca ako prijímate¾ úèelových prostriedkov pod¾a osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.10b)
(3) Do správy centrálneho správcu prechádza spolu
s nehnute¾ným majetkom tátu aj jeho prísluenstvo,
sporný nehnute¾ný majetok, ktorý by mal by pod¾a
tohto zákona alebo osobitných predpisov v správe
správcu, ako aj práva a povinnosti súvisiace s týmto
nehnute¾ným majetkom tátu. Centrálny správca je
oprávnený na správu nehnute¾ného majetku tátu,
ktorý by mal doterají správca nadobudnú po dni prechodu správy ním spravovaného nehnute¾ného majetku tátu na centrálneho správcu. Prechodom správy
nehnute¾ného majetku tátu na centrálneho správcu
sa právo správy doterajieho správcu mení na výpoièku
nehnute¾ného majetku tátu okrem nehnute¾ného majetku tátu, ktorý uíva na základe nájomnej zmluvy
alebo zmluvy o výpoièke iná osoba.
(4) Uívací vzah k nehnute¾nému majetku tátu
v správe centrálneho správcu sa upraví zmluvou
o výpoièke, ktorá sa uzatvára medzi centrálnym
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správcom a správcom pod¾a § 1 ods. 1 písm. a) a b) ako
vypoièiavate¾om na neurèitý èas. Na platnos zmluvy
o výpoièke sa súhlas zriaïovate¾a nevyaduje. Zmluvu
o výpoièke mono vypoveda len z dôvodu uvedeného
v odseku 7 písm. b).
(5) Vypoièiavate¾ je oprávnený nehnute¾ný majetok tátu v centrálnej správe uíva len v rozsahu urèenom zmluvou o výpoièke. Vypoièiavate¾ nie je oprávnený prenecha nehnute¾ný majetok tátu do nájmu
alebo výpoièky; takáto zmluva je neplatná. Vypoièiavate¾ je oprávnený nehnute¾ný majetok tátu prenecha do krátkodobého podnájmu, ktorého trvanie s tou
istou osobou neprekroèí desa dní v kalendárnom mesiaci, ak to nevyluèuje zmluva o výpoièke. Zmeny na
nehnute¾nom majetku tátu môe vypoièiavate¾ vykona len s písomným súhlasom centrálneho správcu;
úhradu nákladov spojených so zmenou na nehnute¾nom majetku tátu môe vypoièiavate¾ poadova, ak
sa centrálny správca zaviazal na ich úhradu.
(6) Po dohode zriaïovate¾ov je zriaïovate¾ oprávnený rozhodnú o prechode vybraného nehnute¾ného majetku tátu v centrálnej správe do centrálnej správy
iného centrálneho správcu.
(7) Centrálny správca pri umiestòovaní vypoièiavate¾a prihliada na tandardnú úroveò objektov vrátane ich lokalizácie. Centrálny správca je oprávnený
a) iada zmenu zmluvy o výpoièke, ak rozsah
výpoièky nehnute¾ného majetku tátu presahuje
potreby vypoièiavate¾a; vypoièiavate¾ je povinný
túto zmenu predmetu výpoièky akceptova,
b) vypoveda zmluvu o výpoièke a uzavrie novú zmluvu o výpoièke, ak je nevyhnutné z dôvodu hospodárneho a efektívneho vyuívania nehnute¾ného
majetku tátu premiestni vypoièiavate¾a.
(8) Vypoièiavate¾ je oprávnený iada zmenu zmluvy o výpoièke, ak výpoièka nehnute¾ného majetku
tátu presahuje jeho potreby; centrálny správca je povinný túto zmenu predmetu výpoièky akceptova.
(9) Výpovedná lehota zmluvy o výpoièke je dva mesiace a zaèína plynú od prvého dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doruèení výpovede, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
(10) Na rozhodovanie o spore medzi centrálnym
správcom a vypoièiavate¾om o rozsahu vypoièiavate¾om uívaného nehnute¾ného majetku tátu, primeranosti umiestnenia vypoièiavate¾a alebo o vhodnosti
stavu nehnute¾ného majetku tátu uívaného
vypoièiavate¾om sa primerane pouije § 7.
(11) Na rozhodnutie o prechode správy nehnute¾ného majetku tátu pod¾a odseku 2 sa nevzahujú veobecné predpisy o správnom konaní;8) toto rozhodnutie
nie je preskúmate¾né súdom.
§ 3c
Centrálna evidencia majetku
(1) Centrálna evidencia majetku pod¾a tohto zákona
je verejne prístupná evidencia bytových budov, nebytových budov, bytov, nebytových priestorov a pozemkov
vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe správcov
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a verejne prístupná evidencia bytových budov, nebytových budov, bytov, nebytových priestorov a pozemkov
vo vlastníctve iných vlastníkov, ktoré uívajú správcovia pod¾a § 1 ods. 1 písm. a) a b), okrem
a) líniových stavieb a pozemkov zastavaných líniovými
stavbami,
b) nehnute¾ného majetku tátu, ktorý slúi na plnenie
úloh na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpeènosti tátu alebo obrany
tátu a na úseku ochrany utajovaných skutoèností
pod¾a osobitného predpisu,10c)
c) nehnute¾ného majetku tátu a nehnute¾ného majetku
vo vlastníctve inej osoby, ktorý je uívaný správcom
v zahranièí a slúi výluène pre potreby ubytovania
zamestnancov zastupite¾ských úradov10d) Slovenskej republiky.
(2) Centrálnu evidenciu majetku spravuje ministerstvo financií a obsahuje
a) oznaèenie správcu,
b) identifikáciu nehnute¾ného majetku tátu,
c) údaje o úitkovej ploche, ktorou sa rozumie
1. výmera pozemku evidovaná v katastri nehnute¾ností,
2. súèet plochy vetkých miestností, ktoré sú vyuite¾né v súlade s úèelom stavby,
3. podlahová plocha bytu a podlahová plocha nebytového priestoru pod¾a osobitného predpisu,24)
d) podiel uívania nehnute¾ného majetku tátu správcom a podiel vyuívania nehnute¾ného majetku tátu
inými osobami okrem prenechania nehnute¾ného
majetku tátu do krátkodobého nájmu, krátkodobej
výpoièky alebo krátkodobého podnájmu,
e) identifikáciu nehnute¾ného majetku vo vlastníctve
inej osoby, ktorý je uívaný správcom, údaje o úitkovej ploche v uívaní správcu a oznaèenie vlastníka,
f) údaje o energetickej nároènosti, ak bol pre stavbu
vykonaný energetický audit.
(3) Údaje do centrálnej evidencie majetku alebo ich
zmeny vkladá správca do 30 dní po vzniku skutoèností
uvedených v odseku 2 alebo ich zmene..
Poznámky pod èiarou k odkazom 10b, 10c a 10d znejú:

10b)Napríklad èl. 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) è. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoloèné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom po¾nohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú veobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zruuje
nariadenie Rady (ES) è. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12.
2013), èl. 7.5 Dohody medzi Európskou úniou, Islandom,
Lichtentajnským knieatstvom a Nórskym krá¾ovstvom o finanènom mechanizme EHP na obdobie rokov 2009  2014
(Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010), èl. 7.5 Dohody medzi Nórskym
krá¾ovstvom a Európskou úniou o nórskom finanènom mechanizme na obdobie rokov 2009  2014 (Ú. v. EÚ L 291,
9. 11. 2010).
10c
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorích predpisov, § 2 ods. 1 zákona è. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej
rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z. o organizácii
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miestnej tátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 96/2012 Z. z., zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
10d
) § 6 zákona è. 151/2010 Z. z. o zahraniènej slube a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

9. V § 5 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí,
ak ide o hnute¾ný majetok tátu, ktorý pre svoje úplné
opotrebenie alebo pokodenie, zrejmú zastaranos alebo
nehospodárnos v prevádzke alebo z iných závaných
dôvodov nemôe slúi svojmu úèelu alebo urèeniu..
10. V § 5 ods. 4 prvej vete sa vypúajú slová okrem
majetku tátu, ktorý môe vyui v rámci predmetu
svojej èinnosti alebo v súvislosti s ním.
11. § 5 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Doèasný správca koná za tát v konaní o dedièstve, ktoré pripadlo tátu z dôvodu, e ho nenadobudol
iadny dediè. Správu majetku, ktorý tát získal ako odúmr po poruèite¾ovi, ktorý má spravova správca pod¾a osobitného predpisu,12aa) doèasný správca bez zbytoèného odkladu odovzdá správcovi pod¾a osobitného
predpisu.12aa) Správcovia zodpovedajú za poruèite¾ove
dlhy a za primerané náklady spojené s pohrebom, ktoré
na tát preli poruèite¾ovou smrou, pod¾a pomeru
toho, èo z dedièstva nadobudli, k celému dedièstvu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12aa znie:

12aa) Napríklad § 17 zákona è. 229/1991 Zb. v znení neskorích
predpisov, § 9 zákona è. 94/2013 Z. z. o puncovníctve
a skúaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov..

12. § 8 a 8a vrátane nadpisov znejú:
§ 8
Ponukové konanie
(1) Prebytoèný nehnute¾ný majetok tátu je správca
povinný ponúknu na prevod správy v registri ponúkaného majetku tátu (ïalej len register), a ak je predmetom
ponuky nehnute¾ná národná kultúrna pamiatka,17a) písomne aj Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky.
Ponuka v registri musí obsahova najmä identifikáciu
majetku tátu s uvedením jeho charakteristiky, poadovanú odplatu, ak správca poaduje za prevod správy
odplatu, a lehotu na doruèenie ponúk, ktorá nesmie
by kratia ako 30 dní odo dòa nasledujúceho po dni
zverejnenia ponuky.
(2) Správca je povinný do 15 dní od uplynutia lehoty
na doruèovanie ponúk zasla návrh zmluvy o prevode
správy záujemcovi, ktorý v lehote urèenej správcom
predloil ponuku. Ak záujemca do 15 dní od doruèenia
návrhu zmluvy o prevode správy neuzavrie zmluvu
o prevode správy, na jeho ponuku sa neprihliada. Ak
o prebytoèný nehnute¾ný majetok tátu prejavili záujem viacerí záujemcovia, ktorí splnili podmienky a od
svojej ponuky neodstúpili, zmluvu o prevode správy
správca uzavrie so záujemcom, o ktorom tak rozhodne
vláda, prièom ustanovenia prvej a druhej vety sa nepouijú. Ak má správca postavenie zriaïovate¾a, návrh
podáva vláde tento správca.
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(3) Povinnos ponúknu prebytoèný nehnute¾ný majetok tátu sa nevzahuje na prevod správy
a) pozemku zastavaného stavbou13abf) v správe budúceho správcu vrátane pri¾ahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a vyuitím tvorí neoddelite¾ný celok
s touto stavbou,
b) majetku tátu medzi zriaïovate¾om a správcom
v jeho zriaïovate¾skej pôsobnosti, ak tento majetok
tátu nadobúda do svojej správy zriaïovate¾,
c) majetku tátu, ktorý by mohol budúci správca nadobudnú pod¾a osobitného predpisu,13ac) ak sú pod¾a
vyjadrenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky splnené podmienky na vyvlastnenie, prièom rozhodnutie o prebytoènosti majetku tátu sa nevydáva,
d) podielu majetku tátu v spoloènej správe, ktorým sa
realizuje prednostné právo na prevod správy podielu
majetku tátu v spoloènej správe,
e) majetku tátu zámenou správy,
f) správcovi, ktorý nadobúda správu tohto majetku
tátu na úèely prípravy a realizácie koncesie dohodnutej v koncesnej zmluve uzatvorenej pod¾a osobitného predpisu.20c)
(4) Správca nie je povinný ponúknu prebytoèný nehnute¾ný majetok tátu iným správcom na prevod
správy, ak prevádza
a) pozemok zastavaný stavbou13abf) vo vlastníctve kupujúceho vrátane pri¾ahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a vyuitím tvorí neoddelite¾ný celok
s touto stavbou,
b) nehnute¾ný majetok tátu, ktorý by mohol budúci
nadobúdate¾ nadobudnú pod¾a osobitného predpisu,13ac) ak sú pod¾a vyjadrenia Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky splnené podmienky na vyvlastnenie, prièom rozhodnutie o prebytoènosti majetku tátu sa nevydáva,
c) majetok tátu, ktorý správca vymieòa.
(5) Záujem o prebytoèný nehnute¾ný majetok tátu
môe prejavi len správca, ktorý tento majetok tátu
nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho èinnosti alebo v súvislosti s ním, akceptuje
poadovanú odplatu a má aj finanèné krytie na jeho
prevádzku; to neplatí, ak zriaïovate¾ správcu alebo
centrálny správca nadobúda tento majetok tátu na
úèely ïalieho nakladania s ním.
(6) Správcovia si z dôvodu úèelnosti môu aj vzájomne vymeni nehnute¾ný majetok tátu vo svojej správe,
prièom rozhodnutie o prebytoènosti majetku tátu sa
nevydáva.
(7) Odseky 5 a 6 sa nevzahujú na správcu, ktorým je
tátny orgán bez právnej subjektivity.
(8) Ak sa prebytoèný nehnute¾ný majetok tátu neprevedie do správy iného správcu, správca prevedie
jeho vlastníctvo, ak osobitný predpis9b) neustanovuje
inak. Prebytoèný nehnute¾ný majetok tátu je správca
povinný ponúknu v osobitnom ponukovom konaní
alebo v elektronickej aukcii, ak § 8e neustanovuje inak.
Prebytoèný nehnute¾ný majetok tátu, ktorého primeraná cena pod¾a § 8a ods. 3 presahuje 10 000 eur, je
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správca povinný ponúknu len v elektronickej aukcii.
Vláda je oprávnená do dòa platnosti kúpnej zmluvy,
ktorou sa prevádza prebytoèný nehnute¾ný majetok
tátu, rozhodnú o zastavení predaja tohto majetku
tátu. Vláda rozhodne o spôsobe naloenia s týmto nehnute¾ným majetkom tátu.
§ 8a
Osobitné ponukové konanie
(1) Osobitné ponukové konanie sa zaèína dòom zverejnenia ponuky v registri. Ponuka v registri musí obsahova najmä identifikáciu majetku tátu s uvedením
jeho charakteristiky, primeranú cenu alebo primeranú
cenu zníenú pod¾a odsekov 8, 9 alebo odseku 11, lehotu na doruèenie cenových ponúk záujemcov, ktorá nesmie by kratia ako desa pracovných dní odo dòa nasledujúceho po dni zverejnenia ponuky, a údaj o výke
a spôsobe zloenia zábezpeky, ak ju správca poaduje.
Cenovú ponuku záujemcu mono akceptova, ak bola
predloená v lehote a za podmienok urèených v osobitnom ponukovom konaní.
(2) Správca nesmie osobitné ponukové konanie vykona spôsobom, ktorý by bránil vytvoreniu èestného
súaného prostredia, a je povinný vylúèi z osobitného
ponukového konania cenovú ponuku záujemcu,
a) ktorý je spriaznenou osobou9c) s iným záujemcom,
b) ktorého cenová ponuka nebola v lehote urèenej
správcom doruèená alebo ktorého cenová ponuka
nebola vyjadrená pevnou sumou,
c) ktorý v lehote urèenej správcom riadne nezloil zábezpeku, ak ju správca poadoval.
(3) Na úèely tohto zákona sa za primeranú cenu
povauje veobecná hodnota majetku stanovená pod¾a
osobitného predpisu.13b)
(4) Správca môe od záujemcu iada zloenie zábezpeky v peòaných prostriedkoch. Výka správcom
poadovanej zábezpeky nesmie prekroèi 10 % primeranej ceny alebo primeranej ceny zníenej pod¾a odsekov 8, 9 alebo odseku 11. Zábezpeka musí by pripísaná na úèet správcu do konca lehoty na doruèovanie
cenových ponúk. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa
uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny.
(5) Správca je oprávnený zrui osobitné ponukové
konanie, ak
a) bolo prísluným orgánom zaèaté konanie o vyvlastnení13ac) alebo konanie o obmedzení vlastníckeho práva tátu k predmetu prevodu alebo jeho èasti,
b) si to vyhradil v podmienkach osobitného ponukového konania.
(6) Správca je povinný vyhodnoti osobitné ponukové
konanie v komisii. Èlenov komisie vymenúva a odvoláva tatutárny orgán správcu alebo ním poverená osoba. Správnos výsledkov osobitného ponukového konania potvrdia èlenovia komisie. Osobitné ponukové
konanie je úspené, ak najmenej jeden záujemca, ktorý
nie je osobou spriaznenou s iným záujemcom, predloí
cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo
výke primeranej ceny a uhradí zábezpeku v plnej vý-
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ke a v lehote urèenej správcom na úèet správcu, ak ju
správca poadoval (ïalej len urèené podmienky).
(7) Správca vyzve na uzavretie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý v osobitnom ponukovom konaní splnil
urèené podmienky a ponúkol najvyiu cenovú ponuku. Pri rovnosti najvyích cenových ponúk je správca
povinný záujemcov písomne vyzva na zvýenie cenových ponúk v lehote urèenej správcom. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote urèenej
správcom alebo ak správca odstúpi od kúpnej zmluvy,
pretoe kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu
cenu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy
v poradí ïalieho záujemcu, ktorý splnil urèené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote urèenej správcom alebo správca
odstúpi od kúpnej zmluvy, pretoe kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech tátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil urèené
podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení osobitného ponukového konania. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný
na uzavretie zmluvy, aj keï splnil urèené podmienky,
sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim,
najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.
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pozemok, najmenej za primeranú cenu pozemku
zníenú o 50 %. Za nepredajný majetok tátu sa na úèely tohto zákona povauje stavba,
a) ktorú pod¾a potvrdenia stavebného úradu nie je
moné z dôvodu jej technického stavu riadne uíva
a ktorá ohrozuje ivot alebo zdravie osôb,
b) ktorú nie je moné hospodárne opravi a
c) ktorej vlastníctvo sa nepodarilo previes postupom
pod¾a odsekov 8 a 10.
(12) Predaj prebytoèného majetku tátu, ktorý
správca zaèal ponúka v osobitnom ponukovom konaní, sa musí dokonèi týmto postupom..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12b sa vypúa.
Poznámky pod èiarou k odkazom 9b a 9c znejú:

9b) Napríklad èl. 4 Ústavy Slovenskej republiky, § 62 zákona
è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov.
9c
) § 9 zákona è. 7/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov..

13. Za § 8a sa vkladajú § 8aa a 8ab, ktoré vrátane
nadpisu nad § 8aa znejú:
Elektronická aukcia
§ 8aa

(8) Ak iaden záujemca nesplní urèené podmienky,
správca je povinný opakova osobitné ponukové konanie, v ktorom ponúkne majetok tátu za primeranú
cenu zníenú o 10 %. Ak ani v opakovanom osobitnom
ponukovom konaní iaden záujemca nesplní urèené
podmienky a neponúkne za majetok tátu kúpnu cenu
najmenej vo výke primeranej ceny zníenej o 10 %,
správca vykoná osobitné ponukové konanie, v ktorom
ponúkne majetok tátu za primeranú cenu zníenú
o 30 %. Ak iaden záujemca nesplní urèené podmienky
a neponúkne za majetok tátu kúpnu cenu najmenej vo
výke primeranej ceny zníenej o 30%, správca vykoná
osobitné ponukové konanie na majetok tátu za primeranú cenu zníenú o 60 %.

(1) Ponuka prebytoèného majetku tátu elektronickou aukciou je opakujúci sa proces, v ktorom sa
vyuíva elektronické zariadenie na predkladanie cenových ponúk. Elektronickej aukcii predchádza vyhlásenie elektronickej aukcie, ktorej úèelom je získa okruh
záujemcov o ponúkaný majetok tátu, ktorí sa po splnení urèených podmienok môu zúèastni elektronickej aukcie. Cenovú ponuku záujemcu mono akceptova, ak bola predloená v lehote a za podmienok
urèených vo vyhlásení elektronickej aukcie.

(9) Ak je predmetom prevodu stavba13abf) spolu s pozemkom, cena pod¾a odseku 8 nemôe by niia ako
primeraná cena pozemku zníená o 50 %.

(3) Oznámenie o vyhlásení elektronickej aukcie v registri musí obsahova
a) identifikáciu majetku tátu,
b) primeranú cenu alebo primeranú cenu zníenú pod¾a § 8a ods. 8, 9 alebo ods. 11,
c) lehotu na doruèovanie cenových ponúk, ktorá nesmie by kratia ako 20 pracovných dní odo dòa nasledujúceho po dni zverejnenia vyhlásenia elektronickej aukcie; pri predaji majetku tátu, ktorého
primeraná cena nepresahuje 10 000 eur, táto lehota
nesmie by kratia ako desa pracovných dní,
d) iné dôleité informácie.

(10) Ak iaden záujemca nesplní urèené podmienky
a neponúkne za majetok tátu kúpnu cenu najmenej vo
výke primeranej ceny zníenej o 60 % alebo kúpnu
cenu najmenej vo výke primeranej ceny pozemku
zníenej o 50 %, správca je povinný bezodplatne ponúknu majetok tátu obci, na ktorej území sa majetok
tátu nachádza. Ak obec neprejaví do 30 dní od doruèenia ponuky záujem o ponúkaný majetok tátu alebo ak
neuzavrie darovaciu zmluvu do 30 dní od doruèenia
návrhu darovacej zmluvy, správca je povinný bezodplatne ponúknu tento majetok vyiemu územnému
celku, v ktorého územnom obvode sa majetok nachádza, a to za rovnakých podmienok ako obci.
(11) Ak je predmetom ponuky na prevod vlastníctva
nepredajný majetok tátu okrem budovy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou,17a) správca je oprávnený
previes ho v osobitnom ponukovom konaní za primeranú cenu zníenú o 90 %; ak je predmetom prevodu aj

(2) Oznámenie o vyhlásení elektronickej aukcie zverejòuje správca v registri. Na základe oznámenia o vyhlásení elektronickej aukcie záujemca predkladá
správcovi písomnú cenovú ponuku.

(4) Správca nesmie vyhlásenie elektronickej aukcie
vykona spôsobom, ktorý by bránil vytvoreniu èestného súaného prostredia, a je povinný
a) vylúèi cenovú ponuku záujemcu,
1. ktorý je spriaznenou osobou9c) s iným záujemcom,
2. ktorého cenová ponuka nebola v lehote urèenej
správcom doruèená alebo ktorého cenová ponuka
nebola vyjadrená pevnou sumou,
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3. ktorý v lehote urèenej správcom riadne nezloil
zábezpeku, ak ju správca poadoval,
b) vyhodnoti vyhlásenie elektronickej aukcie v komisii, ktorej èlenov vymenúva a odvoláva tatutárny
orgán správcu alebo ním poverená osoba.
(5) Na primeranú cenu vrátane jej zníenia, zábezpeku, zruenie vyhlásenia elektronickej aukcie, podmienky opakovania vyhlásenia elektronickej aukcie,
prevod majetku tátu obci alebo vyiemu územnému
celku, ako aj na predaj nepredajného majetku tátu sa
vzahujú ustanovenia § 8a ods. 3 a 5 a 8 a 11.
(6) Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspené, ak
aspoò dvaja záujemcovia splnili urèené podmienky. Po
úspenom vyhlásení elektronickej aukcie je správca
povinný vykona elektronickú aukciu. Ak urèené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie
kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.
(7) Predaj prebytoèného majetku tátu, ktorý správca zaèal ponúka v elektronickej aukcii, sa musí dokonèi týmto postupom.
§ 8ab
(1) Východiskovou cenou elektronickej aukcie je najvyia cenová ponuka aspoò vo výke primeranej ceny
ponúknutá v rámci vyhlásenia elektronickej aukcie.
(2) Správca vyzve najmenej pä dní pred zaèatím
elektronickej aukcie vetkých záujemcov, ktorých cenové ponuky spåòajú urèené podmienky, na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii.
Výzva na úèas v elektronickej aukcii obsahuje
a) podmienky, za ktorých záujemcovia môu predklada cenové ponuky, najmä východiskovú cenu elektronickej aukcie a minimálnu sumu, o ktorú mono
zvýi cenovú ponuku oproti predchádzajúcej cenovej ponuke (ïalej len minimálna suma),
b) informácie týkajúce sa pouitého elektronického zariadenia, ktoré vykonáva elektronickú aukciu, ako
aj podmienky a pecifikácie technického pripojenia
k nemu,
c) dátum a èas zaèatia elektronickej aukcie,
d) dátum a èas skonèenia elektronickej aukcie,
e) èas, o ktorý sa predluje skonèenie elektronickej
aukcie po prijatí cenovej ponuky v tomto predåenom
èase, ktorý nesmie by kratí ako pä minút (ïalej
len aukèný èas),
f) iné dôleité informácie týkajúce sa elektronickej
aukcie.
(3) Trvanie elektronickej aukcie nemôe by kratie
ako jedna hodina.
(4) Správca
a) je oprávnený zrui elektronickú aukciu, ak nesplnili dvaja záujemcovia urèené podmienky,
b) nesmie vykonáva elektronickú aukciu spôsobom,
ktorý by bránil vytvoreniu èestného súaného prostredia.
(5) Elektronická aukcia sa skonèí uplynutím èasu
skonèenia elektronickej aukcie uvedeného vo výzve na
úèas v elektronickej aukcii. Ak správca dostane cenovú ponuku zvýenú aspoò o minimálnu sumu pred
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uplynutím èasu skonèenia elektronickej aukcie uvedeného vo výzve na úèas v elektronickej aukcii v èase
kratom, ako je aukèný èas, alebo pred uplynutím èasu
skonèenia elektronickej aukcie predåenej o aukèný
èas, èas skonèenia elektronickej aukcie sa vdy predåi
o aukèný èas, v ktorom je moné predklada nové cenové ponuky zvýené aspoò o minimálnu sumu, a to aj
opakovane. V tomto prípade sa elektronická aukcia
skonèí, keï správca nedostane v aukènom èase iadnu
ïaliu cenovú ponuku zvýenú aspoò o minimálnu
sumu. Správnos výsledkov elektronickej aukcie potvrdí správca.
(6) Vyhodnotenie elektronickej aukcie musí obsahova najmä
a) identifikaèné údaje správcu,
b) východiskovú cenu,
c) minimálnu sumu,
d) aukèný èas,
e) zaèiatok a koniec elektronickej aukcie,
f) výsledok elektronickej aukcie vrátane identifikácie
vetkých záujemcov a ich naposledy ponúknutých
cenových ponúk.
(7) Správca vyzve na uzavretie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý splnil urèené podmienky a na základe
automatizovaného vyhodnotenia poradia cenových ponúk záujemcov ponúkol najvyiu cenovú ponuku. Ak
východisková cena, ktorú ponúkli na základe vyhlásenia elektronickej aukcie aspoò dvaja záujemcovia, nebola v elektronickej aukcii zvýená, správca je povinný
záujemcov vyzva na zvýenie cenových ponúk. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote urèenej správcom alebo ak správca odstúpi od kúpnej
zmluvy, pretoe kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej
zmluvy v poradí ïalieho záujemcu, ktorý splnil urèené
podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu
zmluvu v primeranej lehote urèenej správcom alebo
správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretoe kupujúci
v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka
prepadne v prospech tátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil
urèené podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení vyhlásenia elektronickej aukcie. Záujemcovi, ktorý nebol
vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keï splnil urèené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukonèenia elektronickej aukcie..
14. § 8b sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Na nakladanie so ivými zvieratami sa primerane
vzahujú ustanovenia tohto zákona o nakladaní s hnute¾ným majetkom tátu.
(4) Pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými
podielmi v právnických osobách vo vlastníctve tátu je
správca povinný vytvori èestné súané prostredie, ak
tento postup nevyluèuje Obchodný zákonník alebo osobitný predpis.14a) Prevod správy cenných papierov a majetkových podielov sa realizuje zmluvou o prevode správy..
Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:

14a) Napríklad zákon è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorích predpisov, zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných pa-
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pieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení
neskorích predpisov, zákon è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom
investovaní v znení neskorích predpisov..

15. V § 8c sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 2 a 3.
16. V § 8c odsek 2 znie:
(2) Funkciu zriaïovate¾a na úèely tohto zákona vykonáva
a) ústredný orgán tátnej správy,
1. ktorý zriadil správcu,
2. na ktorého rozpoèet je zapojený správca, ktorý bol
zriadený zákonom,
3. na ktorého rozpoèet je zapojený správca, ktorým
je tátny orgán bez právnej subjektivity,
b) Generálna prokuratúra Slovenskej republiky voèi
krajským prokuratúram a okresným prokuratúram,
c) Slovenská akadémia vied voèi organizáciám akadémie,
d) ministerstvo financií v prípadoch neuvedených
v písmenách a) a c)..
17. § 8d znie:
§ 8d
(1) Register je verejne prístupná evidencia prebytoèného majetku tátu ponúkaného v rámci ponukového
konania, osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na predaj a doèasne prebytoèného majetku tátu ponúkaného do nájmu, ak § 13 ods. 5 a 6 neustanovujú inak. Register je informaèným systémom
verejnej správy, ktorý spravuje ministerstvo financií.
(2) Register obsahuje
identifikaèné údaje správcu,
identifikáciu majetku tátu,
lehotu na doruèenie ponúk na prevod správy,
lehotu na doruèenie cenových ponúk,
poadovanú odplatu, primeranú cenu, primeranú
cenu zníenú pod¾a § 8a ods. 8, 9 alebo ods. 11 alebo
trhové nájomné,
f) vyhodnotenie ponukového konania,
g) vyhodnotenie osobitného ponukového konania vrátane identifikaèných údajov vetkých záujemcov
a ich cenových ponúk,
h) vyhodnotenie výsledkov vyhlásenia elektronickej
aukcie,
i) vyhodnotenie elektronickej aukcie vrátane identifikaèných údajov vetkých záujemcov a ich cenových
ponúk,
j) vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov o nájom
majetku tátu vrátane identifikaèných údajov vetkých záujemcov a ich cenových ponúk,
k) iné dôleité informácie.
a)
b)
c)
d)
e)

(3) Identifikaènými údajmi sa rozumejú pri
a) fyzických osobách meno, priezvisko a obec, v ktorej
má fyzická osoba trvalý pobyt,
b) právnických osobách názov, sídlo a identifikaèné
èíslo organizácie.
(4) Správca je povinný zverejni zápis údajov pod¾a
odseku 2 písm. f) a h) v registri do piatich pracovných
dní od ich vyhodnotenia.
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(5) Cenovú ponuku nemono uplatni prostredníctvom registra. Cenovú ponuku uplatòuje záujemca jej
doruèením správcovi v urèenej lehote.
(6) Kadý správca je povinný ma na svojom webovom sídle odkaz na register..
18. Za § 8d sa vkladajú § 8e a 8f, ktoré znejú:
§ 8e
Správca nie je povinný vykona osobitné ponukové
konanie alebo elektronickú aukciu pri prevode
a) nehnute¾ného majetku tátu uvedeného v § 8 ods. 4,
b) nezastavaného pozemku v celkovej výmere do
200 m2, ak jeho oddelením nie je ohrozená ïalia
vyuite¾nos a jednotková hodnota13b) pozemku, ktorý zostáva vo vlastníctve tátu,
c) podielu tátu na nehnute¾nom majetku, ktorým sa
realizuje zákonné predkupné právo spoluvlastníka,13c)
d) nehnute¾ného majetku tátu do vlastníctva obce,
mestskej èasti hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy a mestskej èasti mesta Koice (ïalej len
obec) alebo vyieho územného celku za podmienky, e obec alebo vyí územný celok alebo nimi zriadená rozpoètová organizácia alebo príspevková organizácia bude tento nehnute¾ný majetok vo svojom
mene uíva na poskytovanie veobecne prospených sluieb13ad) alebo na výstavbu verejnoprospených stavieb,13ac)
e) nehnute¾ného majetku tátu do vlastníctva cudzieho tátu pre potreby diplomatického zastúpenia, ak
Ministerstvo zahranièných vecí a európskych
záleitostí Slovenskej republiky potvrdí, e je zaruèená vzájomnos.
§ 8f
Nakladanie s prebytoèným
hnute¾ným majetkom tátu
(1) Prebytoèný vymedzený hnute¾ný majetok tátu je
správca povinný ponúknu na prevod správy v registri,
a ak predmetom ponuky je hnute¾ná národná kultúrna
pamiatka,17a) písomne aj Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky. Ponuka v registri musí obsahova najmä identifikáciu majetku tátu s uvedením jeho charakteristiky, poadovanú odplatu, ak správca poaduje
za prevod správy odplatu, a lehotu na doruèenie ponúk, ktorá nesmie by kratia ako desa dní odo dòa
nasledujúceho po dni zverejnenia ponuky. Za vymedzený hnute¾ný majetok tátu sa povauje
a) výpoètová a telekomunikaèná technika, ak neuplynulo viac ako dva roky od dátumu jej prvého uvedenia do prevádzky; ak nie je zrejmý dátum prvého
uvedenia do prevádzky, lehota dvoch rokov plynie od
roku výroby tohto hnute¾ného majetku tátu,
b) hnute¾ný majetok tátu, ktorý sa neodpisuje pod¾a
osobitného predpisu,9a)
c) výrobok obranného priemyslu,9d) ktorého obstarávacia cena9a) alebo reprodukèná obstarávacia cena9a) je
vyia ako 10 000 eur,
d) iný hnute¾ný majetok tátu, ako je uvedený v písmenách a) a c), ktorého obstarávacia cena9a) alebo rep-
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rodukèná obstarávacia cena9a) je vyia ako 10 000 eur,
a ak neuplynulo viac ako pä rokov od dátumu jeho
prvého uvedenia do prevádzky; ak nie je zrejmý dátum prvého uvedenia do prevádzky, lehota piatich
rokov plynie od roku výroby tohto hnute¾ného majetku tátu.
(2) Povinnos ponúknu vymedzený hnute¾ný majetok tátu v registri sa nevzahuje na prevod správy
a) podielu majetku tátu v spoloènej správe, ktorým sa
realizuje prednostné právo na prevod správy podielu
majetku tátu v spoloènej správe,
b) majetku tátu medzi zriaïovate¾om a správcom
v jeho zriaïovate¾skej pôsobnosti, ak tento majetok
tátu nadobúda do svojej správy zriaïovate¾,
c) majetku tátu zámenou správy,
d) majetku tátu správcovi, ktorý správu tohto majetku tátu nadobúda na úèely prípravy a realizácie
koncesie dohodnutej v koncesnej zmluve uzatvorenej pod¾a osobitného predpisu,20c)
e) majetku tátu, ktorý sa daruje.
(3) Prebytoèný hnute¾ný majetok tátu môe nadobudnú len správca, ktorý tento majetok tátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho
èinnosti alebo v súvislosti s ním a akceptoval poadovanú odplatu. Tento majetok tátu nemôe nadobúda
správca, ktorým je tátny orgán bez právnej subjektivity.
(4) Správcovia si z dôvodu úèelnosti môu aj vzájomne vymeni hnute¾ný majetok tátu vo svojej správe;
rozhodnutie o prebytoènosti majetku tátu sa nevydáva.
(5) Ak sa prebytoèný hnute¾ný majetok tátu neprevedie do správy iného správcu, správca prevedie jeho
vlastníctvo. Prebytoèný vymedzený hnute¾ný majetok
tátu je správca povinný ponúknu v osobitnom ponukovom konaní alebo v elektronickej aukcii. Správca nie
je povinný vymedzený hnute¾ný majetok tátu ponúknu v osobitnom ponukovom konaní alebo v elektronickej aukcii pri prevode
a) podielu tátu na hnute¾nom majetku v podielovom
spoluvlastníctve, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo spoluvlastníka,13c)
b) majetku tátu, ktorého vlastníctvo vymieòa,
c) majetku tátu, ktorý sa daruje.
(6) Na osobitné ponukové konanie sa vzahujú ustanovenia § 8a ods. 1 a 4, § 8a ods. 5 písm. b), § 8a ods. 6,
7 a 12. Na elektronickú aukciu sa vzahujú ustanovenia § 8aa ods. 1 a 4, § 8aa ods. 6 a 7 a § 8ab.
(7) Prebytoèný hnute¾ný majetok tátu, ktorý sa nepovauje za vymedzený hnute¾ný majetok tátu, a ivé
zvieratá nie je správca povinný ponúknu v osobitnom
ponukovom konaní alebo v elektronickej aukcii; pri ich
prevode je povinný postupova transparentne, hospodárne a efektívne..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9d znie:

9d) § 3 písm. a) a b) zákona è. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 20. júna 2013 è. 1/2013, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu (oznámenie è. 198/2013 Z. z.)..
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19. V § 9 ods. 1 sa slová dojednanú cenu15) nahrádzajú slovami dohodnutú odplatu.
Poznámka pod èiarou k odkazu 15 sa vypúa.
20. V § 9 odsek 2 znie:
(2) Na platnos zmluvy o prevode správy nehnute¾ného majetku tátu uzavretej medzi správcom pod¾a
§ 1 ods. 1 písm. a) a b) a správcom pod¾a § 1 ods. 1
písm. c) alebo správcom pod¾a osobitného predpisu16a)
sa vyaduje súhlas ministerstva financií..
21. V § 9 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Prevod správy majetku tátu medzi tátnymi rozpoètovými organizáciami je vdy bezodplatný. tátne
rozpoètové organizácie, tátne príspevkové organizácie
a tátne fondy môu nadobudnú do správy majetok
tátu od správcov za odplatu najviac vo výke primeranej ceny. Dohodnutá odplata pri zámene správy majetku tátu medzi tátnymi rozpoètovými organizáciami,
tátnymi príspevkovými organizáciami a tátnymi fondmi nesmie by vyia ako rozdiel primeraných cien
majetku tátu, ktorý je predmetom zámeny správy, okrem zámeny správy majetku tátu v správe tátnych
rozpoètových organizácií, ktorá je vdy bezodplatná.
(5) Dohodnutá odplata za prevod správy nehnute¾ného majetku tátu medzi správcom pod¾a § 1 ods. 1
písm. a) a b) a správcom pod¾a § 1 ods. 1 písm. c) alebo
správcom pod¾a osobitného predpisu16a) môe by dohodnutá najmenej vo výke primeranej ceny. Ak primeraná cena vymieòaného nehnute¾ného majetku tátu
v správe správcu pod¾a § 1 ods. 1 písm. a) a b) a správcu
pod¾a § 1 ods. 1 písm. c) alebo správcu pod¾a osobitného predpisu16a) nie je rovnaká, zmluva o zámene správy
musí obsahova aj dohodu o dobe splatnosti rozdielu
primeraných cien. K prevodu správy nehnute¾ného
majetku tátu medzi správcom pod¾a § 1 ods. 1 písm. a)
a b) a správcom pod¾a § 1 ods. 1 písm. c) alebo správcom pod¾a osobitného predpisu16a) môe dôjs najskôr
dòom zaplatenia dohodnutej odplaty za prevod správy
nehnute¾ného majetku tátu alebo najskôr dòom zaplatenia rozdielu primeraných cien majetku tátu, ktorý je predmetom zámeny správy..
Poznámka pod èiarou k odkazu 16a znie:

16a) Napríklad zákon è. 111/1990 Zb. v znení neskorích predpisov,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 258/1993 Z. z.
v znení neskorích predpisov..

22. V § 11 odseky 2 a 6 znejú:
(2) Prevod nehnute¾ného majetku tátu musí by
vdy odplatný, a to najmenej za primeranú cenu alebo
za primeranú cenu zníenú pod¾a § 8a ods. 8, 9 alebo
ods. 11, okrem prevodu nehnute¾ného majetku tátu
do vlastníctva
a) obce alebo vyieho územného celku pod¾a § 8a
ods. 10 a § 8e písm. d),
b) cudzieho tátu pod¾a § 8e písm. e).
(3) Kupujúci pod¾a § 8e písm. d) je povinný s výkonom poskytovania veobecne prospených sluieb13ad)
alebo s výstavbou verejnoprospenej stavby13ac) zaèa
do dvoch rokov odo dòa nadobudnutia vlastníckeho
práva. Zaèatie uívania majetku na poskytovanie veobecne prospených sluieb,13ad) zaèatie výstavby verejnoprospenej stavby13ac) a zaèatie prevádzky verejno-
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prospenej stavby13ac) je kupujúci povinný správcovi
oznámi bez zbytoèného odkladu. Kupujúci je povinný
dodra v zmluve dohodnutý úèel najmenej poèas piatich rokov odo dòa zaèatia poskytovania veobecne
prospených sluieb13ad) alebo odo dòa právoplatnosti
kolaudaèného rozhodnutia, ktorým sa povo¾uje uívanie verejnoprospenej stavby na urèený úèel.13ac) Kupujúci je povinný doplati rozdiel medzi kúpnou cenou
a primeranou cenou, ak nezaène nehnute¾ný majetok
uíva na poskytovanie veobecne prospených sluieb
do dvoch rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva,13ad) nezaène s výstavbou verejnoprospenej
stavby13ac) do dvoch rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva alebo nedodrí dohodnutý úèel poèas najmenej piatich rokov odo dòa zaèatia poskytovania veobecne prospených sluieb13ad) alebo odo dòa
právoplatnosti kolaudaèného rozhodnutia, ktorým sa
povo¾uje uívanie verejnoprospenej stavby na urèený
úèel.
(4) Na platnos darovacej zmluvy, ktorou sa prevádza
nehnute¾ný majetok tátu obci alebo vyiemu územnému celku, a na platnos kúpnej zmluvy, ktorou sa
prevádza nehnute¾ný majetok tátu, sa vyaduje súhlas ministerstva financií, okrem kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádza
a) stavbou zastavaný pozemok vo vlastníctve tátu
vlastníkovi stavby; to neplatí, ak sa spolu so zastavaným pozemkom prevádza aj pri¾ahlý pozemok,
b) spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve tátu inému
spoluvlastníkovi tohto majetku,
c) nehnute¾ný majetok tátu urèený pre potreby diplomatického zastúpenia cudzieho tátu, ak Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky potvrdí, e je zaruèená vzájomnos,
d) nehnute¾ný majetok tátu, ktorého primeraná cena
nepresahuje 1 000 eur, ak predmetom predaja nie je
pozemok, ktorý vznikol oddelením od pozemku vo
vlastníctve tátu.
(5) Ak na platnos kúpnej zmluvy nie je potrebný súhlas ministerstva financií, potvrdenie, e ide o taký majetok, vydáva na úèely katastrálneho konania ministerstvo financií na iados správcu.
(6) Prevod vlastníctva hnute¾ných vecí tátu musí
by odplatný, ak odsek 7 neustanovuje inak; vlastníctvo vymedzeného hnute¾ného majetku tátu mono
previes najmenej za primeranú cenu. Na platnos kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo vymedzeného hnute¾ného majetku tátu, sa vyaduje súhlas zriaïovate¾a..
Poznámky pod èiarou k odkazom 17b a 18a sa vypúajú.
23. V § 11 ods. 7 sa vypúa posledná veta.
24. V § 11 odsek 8 znie:
(8) Správca môe výmenou získa do svojej správy
majetok, ktorý mu bude slúi na plnenie úloh v rámci
predmetu jeho èinnosti alebo v súvislosti s ním, ak nadobúdaný majetok bude pre správcu vhodnejí a úèelnejí ne vymieòaný majetok tátu a hodnota vzájomne
vymieòaného majetku stanovená pod¾a osobitného
predpisu13b) je porovnate¾ná; rozhodnutie o prebytoè-
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nosti majetku tátu sa nevydáva. Správca nesmie výmenou do vlastníctva tátu získa majetok, na ktorom
viazne záloné právo, okrem zákonného záloného práva pod¾a osobitného predpisu.18ba) Nehnute¾ný majetok
tátu mono vymeni len za nehnute¾ný majetok..
Poznámka pod èiarou k odkazu 18ba znie:

18ba) § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993
Z. z. v znení neskorích predpisov..

25. V § 11 ods. 10 posledná veta znie: Na platnos zámennej zmluvy, ktorou sa výmenou dáva vymedzený hnute¾ný majetok tátu, sa vyaduje súhlas zriaïovate¾a..
26. V § 13 odsek 1 znie:
(1) Správca môe doèasne prebytoèný majetok tátu
prenecha do nájmu nájomcovi nájomnou zmluvou20)
len za nájomné platené v peòaných prostriedkoch.
Správca je povinný ponúknu doèasne prebytoèný nehnute¾ný majetok tátu v registri a dohodnú také nájomné, za aké sa v tom èase a na tom mieste obvykle
prenechávajú do nájmu na dohodnutý úèel také alebo
porovnate¾né nehnute¾nosti (ïalej len trhové nájomné). Ponuka musí obsahova najmä identifikáciu doèasne prebytoèného nehnute¾ného majetku tátu, lehotu na doruèovanie cenových ponúk a poadované
trhové nájomné. Ak cenová ponuka iadneho záujemcu
nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpi. Správca je povinný akceptova len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Správca je povinný vyhodnoti cenové ponuky záujemcov v komisii,
ktorej èlenov vymenúva a odvoláva tatutárny orgán
správcu alebo ním poverená osoba. Správca môe uzatvori nájomnú zmluvu len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyie trhové nájomné. Za rovnakých podmienok mono prenaja aj prebytoèný nehnute¾ný
majetok tátu, ak správca zaèal vykonáva vetky úkony na prevod majetku tátu, a to a do dòa prevodu..
27. V § 13 ods. 2 prvej vete sa za slovo vyèíslenie
vkladá slovo predpokladaných.
28. V § 13 ods. 3 prvej a druhej vete sa slová dva
roky nahrádzajú slovami pä rokov a na konci sa pripája táto veta: Doèasne prebytoèný hnute¾ný majetok
tátu mono prenecha do nájmu nájomnou zmluvou
uzavretou najviac na pä rokov..
29. V § 13 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 11 sa oznaèujú ako odseky 4
a 10.
30. V § 13 ods. 4 písm. b) sa slová reklamného zariadenia, nahrádzajú slovami reklamnej stavby,20b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 20b znie:

20b) § 43a ods. 3 písm. r) zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona
è. 293/2014 Z. z..

31. V § 13 ods. 5 úvodnej vete sa slová dennej tlaèi
nahrádzajú slovom registri.
32. V § 13 ods. 6 úvodnej vete sa slová dennej tlaèi
nahrádzajú slovom registri a písmeno b) znie:
b) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately13d) poèas najmenej jedného roka, a majetok tátu má slúi na vykonávanie opatrení
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sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
alebo poskytovate¾ sociálnej sluby,13d) ktorý poèas
najmenej jedného roka poskytuje sociálnu slubu
v zariadení sociálnych sluieb,13d) sociálnu slubu
neposkytuje za úèelom dosiahnu zisk, a majetok
tátu má slúi na poskytovanie sociálnej sluby
v zariadení sociálnych sluieb,13d).
Poznámka pod èiarou k odkazu 21a sa vypúa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 13d znie:

13d) § 45 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 466/2008 Z. z.
§ 24b a 24d, § 25 a 29, § 32 a 40, § 56, § 58 a 60 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 v znení neskorích predpisov..

33. V § 13 ods. 7 druhej vete sa za slovo vyèíslenie
vkladá slovo predpokladaných, v písmene b) sa vypúajú slová a d), v písmene d) sa nad slovom súvisiacu odkaz 21a) nahrádza odkazom 13f).
34. § 13 odsek 8 znie:
(8) Správca môe doèasne prebytoèný nehnute¾ný
majetok tátu a hnute¾ný majetok tátu prenecha do
výpoièky zmluvou o výpoièke uzavretou najviac na
pä rokov. Do výpoièky mono prenecha aj prebytoèný nehnute¾ný majetok tátu, ak správca zaèal vykonáva vetky úkony na prevod majetku tátu, a to a do
dòa prevodu..
35. V § 13 ods. 9 druhá a tretia veta znejú: Na platnos zmluvy o nájme vymedzeného hnute¾ného majetku
tátu sa vyaduje súhlas zriaïovate¾a. Na platnos
zmluvy o výpoièke nehnute¾ného majetku tátu uzavretej s osobami uvedenými v odseku 7 písm. b) a c) sa
vyaduje súhlas ministerstva financií, v ostatných prípadoch sa vyaduje súhlas zriaïovate¾a..
36. V § 13 ods. 10 sa vypúajú slová s výnimkou
uvedenou v § 11 ods. 2.
37. § 13a odseky 1 a 2 znejú:
(1) Na majetku tátu mono zriadi a prevádzkova
len zariadenie staveniska,22) ininiersku stavbu,22a) reklamnú stavbu20b) alebo stavbu pre potreby diplomatického zastúpenia cudzieho tátu, ak Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej
republiky potvrdí, e je zaruèená vzájomnos. Uívací
vzah k majetku tátu sa upraví nájomnou zmluvou, ak
nebude zriadené vecné bremeno pod¾a osobitných
predpisov22b) alebo vecné bremeno pod¾a odseku 3. Zastava majetok tátu je moné aj vtedy, ak tento majetok tátu nie je doèasne prebytoèný. Správca je povinný
dohodnú trhové nájomné okrem nájmu majetku tátu
na úèely stavby pre potreby diplomatického zastúpenia
cudzieho tátu, ak Ministerstvo zahranièných vecí
a európskych záleitostí Slovenskej republiky potvrdí,
e je zaruèená vzájomnos.
(2) Zariadenie staveniska mono umiestni na pozemku vo vlastníctve tátu len na dobu nevyhnutne
potrebnú. Ininiersku stavbu22a) zriadenú na majetku
tátu pod¾a odseku 1 mono prevádzkova len na základe vecného bremena pod¾a osobitných predpisov22b)
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alebo vecného bremena pod¾a odseku 3. Pri nájme majetku tátu na úèely zriadenia a prevádzkovania
reklamnej stavby20b) sa postupuje pod¾a § 13; na platnos nájomnej zmluvy sa vyaduje súhlas pod¾a § 13
ods. 9. Ponuka na nájom majetku tátu okrem nájmu
na úèely zriadenia a prevádzkovania reklamnej stavby20b) sa neuverejòuje v registri a na platnos nájomnej
zmluvy sa nevyaduje súhlas ministerstva financií..
Poznámka pod èiarou k odkazu 22b znie:

22b) Napríklad § 10 zákona è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
v znení neskorích predpisov, § 66 zákona è. 351/2011 Z. z.
o elektronických komunikáciách, § 11 zákona è. 251/2012
Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

38. V § 13a ods. 3 sa za slovo odplatu vkladajú slová stanovenú pod¾a osobitného predpisu13b).
39. V § 13a ods. 4 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: okrem záloného práva,
ktoré sa má zriadi na prevádzanom nehnute¾nom majetku tátu v záujme zabezpeèenia úhrady kúpnej ceny
kupujúcim, ktorým si banka alebo poboèka zahraniènej banky zabezpeèuje svoju poh¾adávku z úveru23aaa)
voèi kupujúcemu. Toto záloné právo mono zriadi
najskôr dòom platnosti kúpnej zmluvy..
Poznámka pod èiarou k odkazu 23aaa znie:

23aaa) Napríklad § 497 a 507 Obchodného zákonníka, § 36a, 68,
69 a 74 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

40. V § 13a ods. 5 písm. b) a § 13f ods. 2 sa vypúajú
slová Slovenskej republiky.
41. V § 13c odsek 1 znie:
(1) Koncesný majetok je majetok tátu, ktorý uíva
koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej so správcom v koncesnej zmluve,20c) ak riziko vyplývajúce z práva na vyuívanie stavby alebo sluby na
dohodnutý èas alebo z tohto práva spojeného s peòaným
plnením znáa v prevanej miere koncesionár..
42. V § 14a odsek 2 znie:
(2) V pôsobnosti ministerstva financií je vykonávanie vládneho auditu dodriavania ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov
a) pri správe majetku tátu vykonávanej ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi tátnej správy
Slovenskej republiky,23a) Kanceláriou Národnej rady
Slovenskej republiky, Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky, Ústavným súdom Slovenskej republiky, Najvyím súdom Slovenskej republiky,
Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky,
Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou informaènou slubou,
b) pri ude¾ovaní súhlasu zriaïovate¾mi,
c) kupujúcimi, ktorí nadobudli nehnute¾ný majetok
tátu od správcov pod¾a písmena a) bez vykonania
osobitného ponukového konania alebo elektronickej
aukcie alebo za cenu niiu ne primeranú pod¾a
§ 11 ods. 2 písm. a), ak ide o kupujúceho, ktorým je
obec alebo vyí územný celok,
d) fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktorí
majú majetok tátu v nájme alebo vo výpoièke od
správcov pod¾a písmena a)..
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43. Nadpis nad § 14c sa vypúa a § 14c znie:
§ 14c
Ak sa môe pri nakladaní s majetkom tátu poskytnú tátna pomoc, správca môe poui majetok tátu,
ak sú splnené podmienky poskytnutia tátnej pomoci.13ab).
44. § 14d sa vypúa.
45. Poznámka pod èiarou k odkazu 30 znie:

30) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom
fonde a o zruení nariadenia Rady (ES) è. 1081/2006 (Ú. v.
EÚ L 347, 20.12. 2013), nariadenie (EÚ) è. 1303/2013..

46. Za § 18l sa vkladajú § 18m a 18n, ktoré znejú:
§ 18m
(1) Osobitné ponukové konania, vyhlásenia elektronickej aukcie a elektronické aukcie zaèaté pred 1. decembrom 2014 vrátane oprávnenia ministerstva financií a zriaïovate¾a udeli súhlas sa dokonèia pod¾a
predpisov úèinných do 30. novembra 2014.
(2) Ministerstvo financií sprístupní zverejòovanie ponúk prebytoèného majetku v ponukovom konaní v registri najneskôr 30. júna 2015. Ponukové konania zaèaté do 30. júna 2015 sa dokonèia pod¾a § 8 v znení
úèinnom do 30. novembra 2014.
(3) Ak bola ponuka na nájom doèasne prebytoèného
nehnute¾ného majetku tátu zverejnená pred 1. decembrom 2014, na uzavretie nájomnej zmluvy sa
uplatní postup pod¾a § 13 ods. 1 v znení úèinnom do
30. novembra 2014.
(4) Ministerstvo financií sprístupní zverejòovanie ponúk doèasne prebytoèného nehnute¾ného majetku tátu v registri najneskôr 30. júna 2015. Do sprístupnenia
zverejòovania ponúk doèasne prebytoèného nehnute¾ného majetku tátu v registri je správca povinný ponúknu doèasne prebytoèný nehnute¾ný majetok tátu
na nájom v dennej tlaèi.
(5) Nájomné zmluvy uzavreté pred 1. decembrom
2014, ktorých predmetom je umiestnenie reklamných
zariadení, sa povaujú za nájomné zmluvy uzavreté na
úèely zriadenia a prevádzkovania reklamných stavieb.
§ 18n
(1) Ministerstvo financií zriadi centrálnu evidenciu
majetku do 31. decembra 2015.
(2) Správca je povinný zaevidova stavby, byty, nebytové priestory a pozemky vo svojej správe a stavby,
byty, nebytové priestory a pozemky iných vlastníkov,
ktoré uíva, v centrálnej evidencii majetku do 31. decembra 2016..
47. § 19 sa vypúa.
48. Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý znie:
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§ 21b
Zruujú sa:
1. zákon è. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnute¾ného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyí územný celok v znení
zákona è. 657/2005 Z. z., èl. III zákona è. 333/2007
Z. z., zákona è. 394/2008 Z. z., èl. II zákona
è. 510/2010 Z. z. a zákona è. 74/2012 Z. z.,
2. opatrenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 342/2001 Z. z. o úprave dispozièných oprávnení správcov majetku tátu v zriaïovate¾skej pôsobnosti Ministerstva zahranièných
vecí Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom tátu,
3. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 336/2003 Z. z. o úprave dispozièných
oprávnení správcov v zriaïovate¾skej pôsobnosti
Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom tátu v znení opatrenia
è. 442/2006 Z. z. a opatrenia è. 333/2008 Z. z.,
4. opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu
a skúobníctvo Slovenskej republiky è. 360/2003
Z. z. o úprave dispozièných oprávnení správcov
v zriaïovate¾skej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom tátu,
5. opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky è. 388/2003 Z. z. o úprave dispozièných oprávnení správcov majetku tátu v zriaïovate¾skej pôsobnosti
Ministerstva
obrany
Slovenskej
republiky pri nakladaní s majetkom tátu v znení
opatrenia è. 645/2008 Z. z.,
6. opatrenie Ministerstva kolstva Slovenskej republiky è. 422/2003 Z. z. o úprave dispozièných
oprávnení správcov majetku tátu v zriaïovate¾skej pôsobnosti Ministerstva kolstva Slovenskej
republiky pri nakladaní s majetkom tátu v znení
opatrenia è. 78/2007 Z. z. a opatrenia è. 26/2009
Z. z.,
7. opatrenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky è. 443/2003 Z. z. o úprave dispozièných
oprávnení správcov majetku tátu v zriaïovate¾skej pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom tátu,
8. opatrenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky è. 171/2004 Z. z. o úprave dispozièných
oprávnení správcov majetku tátu v zriaïovate¾skej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom tátu,
9. opatrenie Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 318/2004 Z. z. o úprave dispozièných oprávnení správcov majetku tátu v zriaïovate¾skej
pôsobnosti
Ministerstva
ivotného
prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom tátu v znení opatrenia è. 235/2009 Z. z.,
10. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 624/2006 Z. z.
o úprave dispozièných oprávnení správcov majetku tátu v zriaïovate¾skej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom tátu v znení
opatrenia è. 153/2009 Z. z.,
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11. opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky è. 521/2008 Z. z. o úprave dispozièných
oprávnení správcov v zriaïovate¾skej pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom tátu,
12. opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 620/2008 Z. z. o úprave dispozièných oprávnení správcov majetku tátu v zriaïovate¾skej pôsobnosti
Ministerstva
vnútra
Slovenskej
republiky pri nakladaní s majetkom tátu v znení
opatrenia è. 411/2010 Z. z.,
13. opatrenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 138/2009 Z. z. o úprave dispozièných oprávnení správcov majetku tátu v zriaïovate¾skej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom
tátu,
14. opatrenie tatistického úradu Slovenskej republiky è. 247/2009 Z. z. o úprave dispozièných oprávnení správcu majetku tátu v zriaïovate¾skej pôsobnosti
tatistického
úradu
Slovenskej
republiky pri nakladaní s majetkom tátu,
15. opatrenie Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky è. 226/2010 Z. z. o úprave
dispozièných oprávnení správcov v zriaïovate¾skej pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom tátu,
16. opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 465/2010
Z. z. o úprave dispozièných oprávnení správcov
majetku tátu v zriaïovate¾skej pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom tátu,
17. opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky è. 178/2013 Z. z. o úprave dispozièných
oprávnení správcov majetku tátu v zriaïovate¾skej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom tátu..
Èl. II
v
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

Zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
znení zákona è. 525/2003 Z. z., zákona
205/2004 Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona
587/2004 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
479/2005 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
359/2007 Z. z., zákona è. 454/2007 Z. z., zákona
515/2008 Z. z., zákona è. 117/2010 Z. z., zákona
145/2010 Z. z., zákona è. 408/2011 Z. z., zákona
180/2013 Z. z., zákona è. 207/2013 Z. z., zákona
311/2013 Z. z., zákona è. 506/2013 Z. z., zákona
35/2014 Z. z., zákona è. 198/2014 Z. z. a zákona
314/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 6 ods. 3 sa za slovo pôdohospodárstva vkladajú slová a rozvoja vidieka.
2. V § 62 ods. 3 písm. b) sa slovo stavby nahrádza
slovami bytové budovy alebo nebytové budovy a slovo
ani sa nahrádza slovami vrátane pri¾ahlej plochy,
ktorá svojím umiestnením a vyuitím tvorí neoddelite¾ný celok s týmito budovami,.
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3. V § 65 ods. 1 písm. g) sa za slovo arboréta vkladá
èiarka a slová a § 62 ods. 4 sa nahrádzajú slovami
§ 62 ods. 4 a predchádzajúci súhlas pod¾a § 24 ods. 20
a § 94 ods. 5.
4. V § 81 ods. 2 písmeno b) znie:
b) vydanie predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 24
ods. 20 a § 94 ods. 5,.
5. Nadpis pod § 94 znie: Správa vybraných chránených druhov, správa vybraných chránených èastí krajiny a osobitné podmienky správy majetku tátu vo vybraných chránených územiach.
6. V § 94 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
(5) Nehnute¾ný majetok tátu116) nachádzajúci sa
v území s tretím, tvrtým alebo piatym stupòom ochrany mono prenecha do nájmu len po predchádzajúcom
súhlase ministerstva. Ministerstvo môe ako podmienku predchádzajúceho súhlasu urèi poiadavky na nájom zabezpeèujúce záujmy ochrany prírody a krajiny
a správca dotknutého majetku tátu je povinný ich zahrnú do podmienok výberu nájomcu. Správca dotknutého majetku tátu môe uzatvori nájomnú zmluvu
len s tým záujemcom, ktorý spåòa poiadavky ministerstva, poiadavky správcu vyplývajúce z podmienok
ochrany prírody a krajiny a ktorý dodral podmienky
pod¾a osobitného predpisu.116) Poiadavky zabezpeèujúce záujmy ochrany prírody a krajiny musia by obsiahnuté v nájomnej zmluve. Nehnute¾ný majetok tátu nachádzajúci sa v území s tretím, tvrtým alebo
piatym stupòom ochrany mono prenecha do nájmu
nájomnou zmluvou uzavretou najviac na desa rokov;
to platí aj pre opätovné dojednanie nájmu..
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 6.
7. V § 94 ods. 6 sa slová odseku 1 nahrádzajú slovami odsekoch 1 a 5.
Èl. III
Zákon è. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych intitúcií a o zmene zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona è. 464/2002 Z. z.
v znení zákona è. 581/2004 Z. z. a zákona è. 506/2010
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 3 písm. b) sa slová § 5 ods. 7 nahrádzajú slovami § 5 ods. 11.
2. V § 5 odsek 1 znie:
(1) Verejnoprávna intitúcia môe preda nepotrebnú
nehnute¾nú vec na základe obchodnej verejnej súae11)
tomu, kto ponúkne najvyiu kúpnu cenu. Kúpna cena
v obchodnej verejnej súai nesmie by niia ako primeraná cena, ak odseky 2 a 5 neustanovujú inak. Ak iaden záujemca neponúkne v obchodnej verejnej súai za
nepotrebnú nehnute¾nú vec kúpnu cenu najmenej vo
výke primeranej ceny, je verejnoprávna intitúcia povinná opakova obchodnú verejnú súa..
3. V § 5 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 5,
ktoré znejú:
(2) Ak ani v opakovanej obchodnej verejnej súai
neponúkne iaden záujemca za nepotrebnú nehnute¾-
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nú vec kúpnu cenu najmenej vo výke primeranej ceny,
je verejnoprávna intitúcia oprávnená vykona obchodnú verejnú súa, v ktorej ponúkne nepotrebnú
nehnute¾nú vec na predaj za primeranú cenu zníenú
o 30 %. Ak iaden záujemca neponúkne za nepotrebnú
nehnute¾nú vec kúpnu cenu najmenej vo výke primeranej ceny zníenej o 30 %, je verejnoprávna intitúcia
oprávnená vykona obchodnú verejnú súa, v ktorej
ponúkne nepotrebnú nehnute¾nú vec za primeranú
cenu zníenú o 60 %.
(3) Ak je predmetom prevodu stavba spolu s pozemkom, kúpna cena pod¾a odseku 2 nemôe by niia ako
primeraná cena pozemku zníená o 50 %.
(4) Ak iaden záujemca nesplní urèené podmienky
a neponúkne v obchodnej verejnej súai pod¾a odseku 2 za nepotrebnú nehnute¾nú vec kúpnu cenu najmenej vo výke primeranej ceny zníenej o 60 % alebo,
ak ide o prevod pod¾a odseku 3, kúpnu cenu najmenej
vo výke primeranej ceny pozemku zníenej o 50 %, verejnoprávna intitúcia je oprávnená ponúknu nepotrebnú nehnute¾nú vec na bezodplatný prevod tým
tátnym rozpoètovým organizáciám alebo tátnym príspevkovým organizáciám v regióne, v ktorom sa táto
nepotrebná nehnute¾ná vec nachádza, ktorým by táto
nepotrebná nehnute¾ná vec mohla úèelne slúi na plnenie úloh v rámci predmetu ich èinnosti alebo v súvislosti s ním. Ak iadna tátna rozpoètová organizácia
alebo tátna príspevková organizácia neprejaví do
30 dní od doruèenia ponuky záujem o ponúkanú nepotrebnú nehnute¾nú vec alebo ak neuzavrie darovaciu
zmluvu do 30 dní od doruèenia návrhu darovacej zmluvy, verejnoprávna intitúcia je oprávnená ponúknu na
bezodplatný prevod túto nepotrebnú nehnute¾nú vec
obci, na ktorej území sa nehnute¾ná vec nachádza. Ak
obec neprejaví do 30 dní od doruèenia ponuky záujem
o ponúkanú nehnute¾nú vec alebo ak neuzavrie darovaciu zmluvu do 30 dní od doruèenia návrhu darovacej
zmluvy, verejnoprávna intitúcia je oprávnená ponúknu na bezodplatný prevod túto nepotrebnú nehnute¾nú vec vyiemu územnému celku, v ktorého územnom
obvode sa nepotrebná nehnute¾ná vec nachádza, a to
za rovnakých podmienok ako obci.
(5) Ak je predmetom ponuky na prevod vlastníctva nepredajná nehnute¾ná vec, verejnoprávna intitúcia je
oprávnená ju preda na základe obchodnej verejnej súae
za primeranú cenu zníenú o 90 %; ak je predmetom prevodu stavba spolu s pozemkom, najmenej za primeranú
cenu pozemku zníenú o 50 %. Za nepredajnú nehnute¾nú vec sa na úèely tohto zákona povauje stavba,
a) ktorú pod¾a potvrdenia stavebného úradu nie je
moné z dôvodu jej technického stavu riadne uíva
a ktorá ohrozuje ivot alebo zdravie osôb,
b) ktorú nie je moné hospodárne opravi a
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c) ktorej vlastníctvo sa nepodarilo previes postupom
pod¾a odsekov 2 a 4..
Doterajie odseky 2 a 7 sa oznaèujú ako odseky 6
a 11.
4. V § 5 ods. 10 sa vypúajú slová pod¾a odseku 1.
5. V § 6 ods. 2 sa slová na ich ocenenie primeranou
cenou sa pouije § 5 ods. 5 nahrádzajú slovami stanovenie hodnoty vymieòaného nehnute¾ného majetku sa
musí vykona pod¾a osobitného predpisu13).
6. V § 7 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak § 5 ods. 4 neustanovuje inak..
7. V § 13 ods. 1 písmeno c) znie:
c) predaj nepotrebnej nehnute¾nej veci uvedenej v odseku 2 najmenej za primeranú cenu, na kadý predaj nepotrebnej nehnute¾nej veci za cenu niiu ne
je primeraná cena a na darovanie nepotrebnej nehnute¾nej veci,.
Èl. IV
Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z., zákona
è. 659/2005 Z. z., zákona è. 275/2006 Z. z., zákona
è. 527/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 198/2007 Z. z., zákona è. 199/2007 Z. z., zákona
è. 323/2007 Z. z., zákona è. 653/2007 Z. z., zákona
è. 165/2008 Z. z., zákona è. 383/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona
è. 390/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 57/2010 Z. z., zákona è. 403/2010 Z. z., zákona
è. 468/2010 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 512/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 223/2012 Z. z., zákona è. 287/2012 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z., zákona
è. 436/2013 Z. z., zákona è. 102/2014 Z. z. a zákona
è. 292/2014 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 4 sa za slová príspevkové organizácie
vkladajú slová a Exportno-importná banka Slovenskej
republiky.
2. V § 19 ods. 12 piatej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa slová na iné úèely
môe subjekt verejnej správy prija návratnú finanènú
výpomoc len po predchádzajúcom súhlase vlády..
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2014.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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325
ZÁKON
z 29. októbra 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 151/2010 Z. z. o zahraniènej slube
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 403/2010 Z. z.
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 151/2010 Z. z. o zahraniènej slube
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 403/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 písm. e) sa za slovo vecí vkladajú slová
a európskych záleitostí.
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) Zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 84/2014
Z. z..

3. V § 6 ods. 2 sa za slovo vecí vkladajú slová a európskych záleitostí.
4. V § 7 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
e) sledovanie vývoja v oblasti európskych záleitostí,
informovanie ministerstva a iných orgánov verejnej
moci Slovenskej republiky o európskych záleitostiach a zúèastòovanie sa na rieení európskych záleitostí v prijímajúcom táte,.
Doterajie písmená e) a i) sa oznaèujú ako písmená f) a j).
5. V § 7 ods. 3 sa slová § 9 ods. 1 nahrádzajú slovami § 10a.
6. V § 7 odsek 4 znie:
(4) Diplomatická misia vytvára v prijímajúcom táte
priaznivé podmienky pre rozvoj vonkajích ekonomických vzahov Slovenskej republiky, najmä na podporu
exportných zámerov podnikate¾ských subjektov Slovenskej republiky na zahranièných trhoch..
7. V § 7 sa vypúa odsek 5.
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 5.
8. V § 7 odsek 5 znie:
(5) Stála misia plní vo vzahu k medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnému zoskupeniu, pri ktorých
je zriadená, diplomatické funkcie, ktorými sú najmä
a) zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodnej
organizácii alebo medzinárodnom zoskupení,
b) zastupovanie Slovenskej republiky v aktivitách bezprostredne súvisiacich s èlenstvom v medzinárodnej
organizácii alebo medzinárodnom zoskupení, ktoré
sa konajú mimo rámca medzinárodnej organizácie
alebo medzinárodného zoskupenia,

c) ochrana záujmov Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení,
d) ochrana záujmov Slovenskej republiky v aktivitách
bezprostredne súvisiacich s èlenstvom v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení,
ktoré sa konajú mimo rámca medzinárodnej organizácie alebo medzinárodného zoskupenia,
e) vedenie rokovaní s orgánmi a predstavite¾mi medzinárodnej organizácie alebo medzinárodného zoskupenia,
f) vedenie rokovaní s predstavite¾mi èlenských tátov,
ktorí zastupujú jednotlivé èlenské táty v rámci medzinárodnej organizácie alebo medzinárodného zoskupenia,
g) zisovanie a informovanie orgánov verejnej moci Slovenskej republiky o èinnosti a situácii v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení,
h) zisovanie a informovanie orgánov verejnej moci Slovenskej republiky o èinnosti a situácii v aktivitách
bezprostredne súvisiacich s èlenstvom v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení,
ktoré sa realizujú mimo rámca medzinárodnej organizácie alebo medzinárodného zoskupenia,
i) podpora vzahov a rozvíjanie stykov medzi Slovenskou republikou a medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodným zoskupením,
j) podpora vzahov a rozvíjanie stykov medzi Slovenskou republikou a tátmi, ktoré sú èlenmi medzinárodnej organizácie alebo medzinárodného zoskupenia..
9. § 7 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii (ïalej len stále zastúpenie) je stálou misiou,
ktorá plní osobitné úlohy a funkcie. Stále zastúpenie
okrem funkcií uvedených v odseku 5 najmä
a) podie¾a sa na príprave, prerokovávaní a schva¾ovaní
právnych aktov Európskej únie,
b) spolupracuje s ministerstvami a ostatnými tátnymi
orgánmi pri presadzovaní záujmov Slovenskej republiky v Európskej únii a pri tvorbe politiky Slovenskej republiky voèi Európskej únii,
c) podie¾a sa poèas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie na koordinácii èinnosti
a agendy jednotlivých formácií Rady Európskej únie
a predsedá prísluným pracovným skupinám a výborom.
(7) Podrobnosti o pôsobnosti, zásadách fungovania
a vzahoch stáleho zastúpenia k ministerstvám a ostatným tátnym orgánom Slovenskej republiky a k inti-
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túciám a orgánom Európskej únie ustanoví vláda v tatúte stáleho zastúpenia..
10. V § 8 ods. 6 sa vypúajú slová v zahraniènej
slube.
11. V § 8 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: Vedúci
diplomatickej misie v èlenskom táte Európskej únie
alebo vedúci stáleho zastúpenia predkladá pred nástupom na výkon funkcie na prerokovanie návrh zamerania èinnosti diplomatickej misie aj Výboru Národnej
rady Slovenskej republiky pre európske záleitosti..
12. V § 9 odsek 1 znie:
(1) Konzulárny úrad plní v prijímajúcom táte
v konzulárnom obvode urèenom pod¾a odseku 5 konzulárne funkcie pod¾a medzinárodnej zmluvy.9).
13. Pod § 10 sa umiestòuje nadpis, ktorý znie: Konzulárny úrad vedený honorárnym konzulárnym úradníkom.
14. V § 10 odsek 2 znie:
(2) Konzulárny úrad vedený honorárnym konzulárnym úradníkom zriaïuje a zruuje minister, ktorý honorárneho konzulárneho úradníka poveruje jeho vedením a zruuje mu poverenie. Minister v poverení
honorárneho konzulárneho úradníka urèí rozsah konzulárnych funkcií, ktoré môe vykonáva. Pri výkone
konzulárnych funkcií môe honorárny konzulárny
úradník vybera správne poplatky pod¾a osobitného
predpisu.10a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 7 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích
predpisov..

15. V § 10 ods. 4 sa slová riadi a kontroluje nahrádzajú slovami riadi, kontroluje a jeho èinnos koordinuje.
16. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 10a
Konzulárne funkcie
(1) Diplomatická misia a konzulárny úrad vykonávajú konzulárne funkcie, ktorými sú najmä
a) ochrana práv a záujmov Slovenskej republiky a jej
obèanov, právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky a ochrana obèanov èlenských tátov Európskej únie v prijímajúcom táte12) v súlade
s jeho vnútrotátnymi právnymi predpismi a medzinárodným právom,
b) podpora rozvoja obchodných, hospodárskych, kultúrnych a vedeckých stykov a rozvíjanie priate¾ských vzahov medzi Slovenskou republikou a prijímajúcim tátom,
c) zisovanie informácií a informovanie orgánov verejnej moci Slovenskej republiky o stave a vývoji obchodného, hospodárskeho, kultúrneho a vedeckého
ivota v prijímajúcom táte,
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d) rozhodovanie o ude¾ovaní víz pod¾a osobitných predpisov,10b)
e) prijímanie iadostí o udelenie pobytu na území Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu,10c)
f) prijímanie iadostí o vydanie cestovného dokladu,
obèianskeho preukazu alebo vodièského preukazu
pod¾a osobitných predpisov,10d)
g) prijímanie iadostí na úseku tátneho obèianstva
a matrík pod¾a osobitných predpisov,10e)
h) èinnosti urèeného orgánu Slovenskej republiky,
pred ktorým môu tátni obèania Slovenskej republiky uzavrie manelstvo v súlade s vnútrotátnymi
právnymi predpismi10f) Slovenskej republiky a vnútrotátnymi právnymi predpismi prijímajúceho tátu,
i) osvedèovanie verejných listín cudzích tátov na ich
pouitie v Slovenskej republike a osvedèovanie verejných listín Slovenskej republiky na ich pouitie
v cudzine pod¾a osobitných predpisov,10g)
j) osvedèovanie pravosti podpisu na listine, osvedèovanie pravosti fotokópií listín, vyhotovovanie
a osvedèovanie prekladov verejných listín v rozsahu
nevyhnutnom na výkon konzulárnych funkcií, vyhotovovanie úradnej zápisnice na úèely výkonu konzulárnych funkcií, úschova listín a výkon niektorých
funkcií administratívnej povahy v rozsahu plnenia
konzulárnych funkcií,10h)
k) poskytovanie súèinnosti pri zabezpeèení ochrany
záujmov obèanov Slovenskej republiky v dedièskom
konaní na území prijímajúceho tátu v súlade s jeho
vnútrotátnymi právnymi predpismi,10i)
l) poskytovanie súèinnosti prísluným tátnym orgánom Slovenskej republiky a orgánom prijímajúceho
tátu pri zabezpeèení ochrany záujmov maloletých
obèanov Slovenskej republiky a iných obèanov Slovenskej republiky, ktorí nemajú plnú spôsobilos na
právne úkony, najmä ak ide o poruèníctvo alebo
opatrovníctvo, týkajúce sa týchto osôb, alebo ak ide
o návrat alebo premiestnenie dieaa, ktoré má obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky a nachádza sa na území iného tátu bez sprievodu rodièa,
príbuzného alebo osoby, ktorá sa osobne stará o diea, na územie Slovenskej republiky10j) v súlade
s vnútrotátnymi právnymi predpismi prijímajúceho tátu,
m) poskytovanie súèinnosti pri zabezpeèovaní zastupovania tátnych obèanov Slovenskej republiky pred
súdmi a inými orgánmi prijímajúceho tátu na
ochranu ich práv a záujmov, ak vzh¾adom na ich neprítomnos alebo z iných dôvodov nie sú schopní
vèas sa uja obhajovania svojich práv a záujmov,
n) doruèovanie súdnych a mimosúdnych dokumentov
alebo vybavovanie doiadaní alebo poverení na vykonanie dôkazu pre tátne orgány Slovenskej republiky,
o) iné zverené konzulárne funkcie,10k) ak sú v súlade
s vnútrotátnymi právnymi predpismi prijímajúceho tátu, alebo zverené konzulárne funkcie na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská
republiky viazaná.10l)
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(2) Diplomatická misia a konzulárny úrad môu poskytova obèanom Slovenskej republiky a Európskej
únie v mimoriadnych prípadoch, v stave núdze a krízovej situácie v zahranièí12) finanènú pomoc formou
a) pôièky v núdzi,
b) nenávratného finanèného príspevku.
(3) Podmienky a spôsob poskytovania finanènej pomoci pod¾a odseku 2 ustanoví ministerstvo veobecne
záväzným právnym predpisom..
Poznámky pod èiarou k odkazom 10b a 10l a 12 znejú:

10b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový
kódex Spoloèenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9.
2009) v platnom znení.
Zákon è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
10c
) Zákon è. 404/2011 Z. z. v znení neskorích predpisov.
10d
) Zákon è. 224/2006 Z. z. o obèianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
10e
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 40/1993 Z. z.
o tátnom obèianstve Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 300/1993 Z. z.
o mene a priezvisku v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 154/1994 Z. z.
o matrikách v znení neskorích predpisov.
10f
) § 3 zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10g
) § 52 a 62 zákona è. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve
súkromnom a procesnom v znení neskorích predpisov.
10h
) § 46, 58 a 66 zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992
Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok)
v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 599/2001 Z. z. o osvedèovaní listín a podpisov na
listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorích
predpisov.
10i
) Napríklad zákon è. 97/1963 Zb. v znení neskorích predpisov, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doruèovaní súdnych
a mimosúdnych písomností v obèianskych a obchodných veciach v èlenských tátoch (doruèovanie písomností) a o zruení nariadenia Rady (ES) è. 1348/2000 (Ú. v. EÚ L 324,
10. 12. 2007).
10j
) § 28 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 466/2008 Z. z.
10k
) Napríklad § 12 ods. 9 zákona è. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, § 43 zákona è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 342/2007 Z. z., § 10 zákona è. 330/2007 Z. z. o registri
trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 334/2012 Z. z.
10l
) Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou
o malom pohraniènom styku (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 441/2008 Z. z.).
12
) Èl. 20 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie
v platnom znení (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012)..

17. Nadpis § 11 sa umiestòuje nad § 11.
18. V § 12 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
a právnych aktov Európskej únie.
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19. V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Zastupite¾ský úrad plní úlohy vo vzahu k Slovákom ijúcim v zahranièí.12a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:

12a) § 14 ods. 2 písm. h) zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii
èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení
zákona è. 287/2012 Z. z.
Zákon è. 474/2005 Z. z. o Slovákoch ijúcich v zahranièí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
20. V § 19 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) je povinný oznámi príslunému vedúcemu tátnemu zamestnancovi, e opustí krajinu, do ktorej bol
doèasne vyslaný, a je povinný oznámi miesto plánovaného pobytu a dåku neprítomnosti v krajine doèasného vyslania..
21. Za § 20 sa vkladajú § 20a a 20b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 20a
Funkcia a platová trieda
tátnemu zamestnancovi doèasne vyslanému pod¾a
osobitného predpisu20) patrí funkcia v 1. platovej triede
a 11. platovej triede pod¾a najnároènejej èinnosti,
ktorú vykonáva pod¾a charakteristiky platových tried
uvedených v prílohe è. 1.
§ 20b
Platové náleitosti
tátnemu zamestnancovi doèasne vyslanému pod¾a
osobitného predpisu20) patrí platová tarifa v príslunej
platovej triede pre príslunú funkciu pod¾a prílohy è. 2.
Na ïalie súvisiace platové náleitosti sa vzahuje osobitný predpis.2).
22. V § 22 odsek 4 znie:
(4) Na výberovom konaní10) na miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva zahraniènú slubu a ktorého sluobným úradom je ministerstvo, sa môe zúèastni iba tátny zamestnanec v stálej tátnej slube
v tomto sluobnom úrade..
23. § 22 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Vo¾né tátnozamestnanecké miesto vedúceho
zamestnanca v sluobnom úrade, ktorým je ministerstvo, ktoré nie je zriadené na zastupite¾skom úrade,
mono obsadi bez výberového konania tátnym zamestnancom, ktorý vykonával zahraniènú slubu na
tátnozamestnaneckom mieste vedúceho zamestnanca a od skonèenia výkonu tejto sluby neuplynulo viac
ako 60 dní..
24. V § 24 ods. 2 sa slovo najviac nahrádza slovom
spravidla a na konci sa pripája táto veta: O dobe vyslania rozhoduje vedúci sluobného úradu, ktorý ju
môe opakovane predåi..
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25. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:
§ 25a
Ministerstvo môe zamestnanca po odpracovaní najmenej desa rokov v zahraniènej slube zaradi na jeho
iados mimo èinnej tátnej sluby na pôsobenie v oblastiach súvisiacich s èinnosami ministerstva,21a)
spravidla na tri roky. Poèas zaradenia mimo èinnej
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tátnej sluby nepatrí zamestnancovi plat tátneho zamestnanca. Vedúci sluobného úradu môe zaradenie
mimo èinnej tátnej sluby predåi, vdy vak najviac
o jeden rok..
Poznámka pod èiarou k odkazu 21a znie:

21a) § 14 zákona è. 575/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

26. Zákon sa dopåòa prílohami è. 1 a 2, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
Príloha è. 1
k zákonu è. 151/2010 Z. z.

CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED
1. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: referent
Kvalifikaèné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Rutinná èinnos pri príprave èiastkových podkladov na rozhodovanie vykonávaná spravidla s úplnými informáciami
spracúvanými pod¾a presných postupov a podrobných pokynov v zahranièí.
2. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: samostatný referent
Kvalifikaèné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Opakujúca sa èinnos s premenlivými informáciami spracúvanými pod¾a rámcových pokynov alebo zauívaného postupu s presne urèenými výstupmi v zahranièí.
Opakujúca sa èinnos pri príprave podkladov so zodpovednosou za výsledky ovplyvòujúce èinnos kolektívu v zahranièí.
Zabezpeèovanie èasti zverenej agendy, tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo na kontrolu, vyadujúce
koordinovanie èinnosti v rámci organizaèného útvaru v zahranièí.
3. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: odborný referent
Kvalifikaèné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatná èinnos pri príprave podkladov na rozhodovanie zvládnute¾ná v rámci existujúcich tandardov v zahranièí.
Samostatné zabezpeèovanie menej zloitých agend vo vymedzenom úseku s urèitým rozsahom väzieb v rámci súboru
vykonávaných èinností v zahranièí.
Vybavovanie èiastkovej agendy vo vymedzenom úseku tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo na kontrolu vyadujúce koordinovanie èinnosti v zahranièí.
4. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: hlavný referent
Kvalifikaèné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Odborná èinnos vyadujúca spoluprácu s inými organizaènými útvarmi aj mimo sluobného úradu v zahranièí.
Vybavovanie odbornej agendy vo vymedzenom úseku tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo na kontrolu v rámci viacerých organizaèných útvarov v zahranièí.
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5. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: radca
Kvalifikaèné predpoklady: úplné stredné vzdelanie, vyie odborné vzdelanie alebo vysokokolské vzdelanie prvého stupòa a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatná odborná èinnos spoèívajúca najmä v hodnotiacej èinnosti a v príprave podkladov na rozhodovanie pre
výkon tátnej sluby v zahranièí.
Odborná príprava rozhodnutí na koordinovanie a usmeròovanie aktivít vo vymedzenom úseku tátnej správy v zahranièí.
6. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: samostatný radca
Kvalifikaèné predpoklady: vysokokolské vzdelanie prvého stupòa alebo vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatné ucelené odborné èinnosti vo vymedzenom úseku v agende finanèno-hospodárskej, v agende bezpeènosti, spracovania a prenosu informácií alebo v agende administrácie a technickej podpory informaèných a komunikaèných technológií vykonávané v zahranièí.
Rozhodovanie a usmeròovanie aktivít vo vymedzenom úseku tátnej správy v zahranièí.
7. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: odborný radca
Kvalifikaèné predpoklady: vysokokolské vzdelanie prvého stupòa alebo vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatné ucelené odborné èinnosti v príslunom odbore tátnej sluby v oblasti zahraniènej politiky, v oblasti európskych záleitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií, v oblasti právnej
a konzulárnej, v oblasti finanèno-hospodárskej alebo v oblasti bezpeènostnej vykonávané v zahranièí.
Samostatné odborné pecializované èinnosti spoèívajúce najmä v analytickej èinnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov
a v príprave podkladov na rozhodovanie v otázkach patriacich do rozsahu kompetencie ministerstva vykonávané
v zahranièí.
8. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: hlavný radca
Kvalifikaèné predpoklady: vysokokolské vzdelanie druhého stupòa a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je
ustanovený osobitným predpisom.
pecializovaná èinnos v príslunom odbore tátnej sluby spoèívajúca najmä vo výkonnej, analytickej a syntetickej
èinnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva v oblasti zahraniènej politiky, v oblasti európskych záleitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií, v oblasti právnej a konzulárnej, v oblasti finanèno-hospodárskej alebo v oblasti bezpeènostnej vykonávaná
v zahranièí.
Koordinovanie èastí zloitých systémov v ministerstve v oblasti zahraniènej politiky, v oblasti európskych záleitostí,
v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií, v oblasti právnej a konzulárnej, v oblasti
finanèno-hospodárskej alebo v oblasti bezpeènostnej vykonávané v zahranièí.
9. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: tátny radca
Kvalifikaèné predpoklady: vysokokolské vzdelanie druhého stupòa a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je
ustanovený osobitným predpisom.
Tvorba tátnej politiky na vymedzenom úseku tátnej správy na úrovni ministerstva v oblasti zahraniènej politiky,
v oblasti európskych záleitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií alebo
v oblasti právnej a konzulárnej vykonávaná v zahranièí.
Koncepèné alebo metodické èinnosti na úrovni ministerstva v oblasti zahraniènej politiky, v oblasti európskych záleitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií alebo v oblasti právnej a konzulárnej vykonávané v zahranièí.
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Koordinovanie celotátneho alebo medzitátneho systému s najirími vonkajími a vnútornými väzbami na ïalie
systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celotátnym alebo medzinárodným dosahom na
úrovni ministerstva v oblasti zahraniènej politiky, v oblasti európskych záleitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií alebo v oblasti právnej a konzulárnej vykonávané v zahranièí.
Koordinovanie tátnej sluby alebo èastí zloitých systémov na úrovni ministerstva, v oblasti zahraniènej politiky,
v oblasti európskych záleitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií alebo v oblasti právnej a konzulárnej vykonávané v zahranièí.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: hlavný tátny radca
Kvalifikaèné predpoklady: vysokokolské vzdelanie druhého stupòa a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je
ustanovený osobitným predpisom.
Tvorba stratégie a tátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva v oblasti zahraniènej politiky, v oblasti európskych záleitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií alebo v oblasti
právnej a konzulárnej vykonávaná v zahranièí.
Tvorba tátnej politiky vrátane koncepènej èinnosti alebo tvorba pozièných dokumentov na úrovni ministerstva v oblasti zahraniènej politiky, v oblasti európskych záleitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií alebo v oblasti právnej a konzulárnej vykonávaná v zahranièí.
Koncepèná a koordinaèná èinnos v oblasti tátnej sluby na úrovni ministerstva v oblasti zahraniènej politiky, v oblasti európskych záleitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií alebo v oblasti
právnej a konzulárnej vykonávaná v zahranièí.
Koordinovanie celotátneho alebo medzitátneho systému s najirími vonkajími a vnútornými väzbami na ïalie
zloité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celotátnym a medzinárodným
dosahom na úrovni ministerstva vykonávané v zahranièí.
11. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: generálny tátny radca
Kvalifikaèné predpoklady: vysokokolské vzdelanie druhého stupòa alebo vysokokolské vzdelanie tretieho stupòa a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Tvorba stratégie a tátnej politiky na úrovni ministerstva v oblasti zahraniènej politiky vykonávaná v zahranièí.
Tvorba strategických zámerov a pozièných dokumentov a ich presadzovanie v komisiách alebo vo výboroch zriadených orgánmi a intitúciami Európskej únie alebo medzinárodnými organizáciami na úrovni ministerstva vykonávaná v zahranièí.
Koncepèná èinnos a tvorba zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva vykonávaná
v zahranièí.
Koncepèná èinnos súvisiaca s rozhodovacím procesom Európskej únie na úrovni ministerstva vykonávaná v zahranièí.
Koordinovanie celotátneho a medzitátneho systému s najirími vonkajími a vnútornými väzbami na ïalie zloité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celotátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva vykonávané v zahranièí.
Príloha è. 2
k zákonu è. 151/2010 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY
(v eurách mesaène)

Platová trieda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Funkcia
referent
samostatný referent
odborný referent
hlavný referent
radca
samostatný radca

Platová tarifa
322, 50
348, 00
377, 00
411, 00
490, 00
520, 50
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Platová trieda
7.
8.
9.
10.
11.

Funkcia
odborný radca
hlavný radca
tátny radca
hlavný tátny radca
generálny tátny radca
Èl. II

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 zákona è. 369/2004 Z. z., zákona è. 81/2005 Z. z., zákona
è. 131/2005 Z. z., zákona è. 628/2005 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 348/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 385/2008 Z. z., zákona
è. 474/2008 Z. z., zákona è. 317/2009 Z. z., zákona
è. 400/2009 Z. z., zákona è. 102/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 390/2011 Z. z., zákona
è. 62/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 288/2013 Z. z. a zákona è. 462/2013 Z. z. sa
dopåòa takto:
Za § 32d sa vkladá § 32e, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 32e
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. januára 2015
(1) Zamestnancovi, ktorý pod¾a pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahranièí pod¾a
§ 22, sa v roku 2015 na úèely výpoètu platu, náhrady za
neaktívnu èas pracovnej pohotovosti mimo pracoviska
a náhrady za saené ivotné podmienky v zahranièí
pouije platová tarifa úèinná do 31. decembra 2013.
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Platová tarifa
588, 50
631, 50
719, 50
820, 50
935, 50
nejej èinnosti, ktorú vykonáva pod¾a sluobnej zmluvy alebo pod¾a opisu èinností tátnozamestnaneckého
miesta. Sluobný úrad pri urèovaní najnároènejej èinnosti vychádza z charakteristík platových tried uvedených v osobitnom predpise.2a).
2. V § 69 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo v rámci projektu Európskej únie.
3. V § 84 ods. 1 sa písmeno a) dopåòa tvrtým bodom,
ktorý znie:
4. pod¾a osobitného predpisu59a) u tátneho zamestnanca doèasne vyslaného pod¾a § 40..
Poznámka pod èiarou k odkazu 59a znie:

59a) Príloha è. 2 k zákonu è. 151/2010 Z. z. v znení zákona
è. 325/2014 Z. z..

4. V § 90 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) tátnemu zamestnancovi doèasne vyslanému
pod¾a § 40 patrí príplatok za zmennos pod¾a odseku 1
vo výke 1,5 % a 12 % z platovej tarify 1. platovej triedy pod¾a osobitného predpisu.59a).
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.

(2) Na úèely výpoètu objektivizovaného platového
koeficientu sa pouijú podiely zvýení platových taríf
v tátnej slube k zvýeniam stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za
kadé obdobie ku dòu úèinnosti zvýenia týchto platových taríf do 31. decembra 2013..

5. V § 92 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) tátnemu zamestnancovi doèasne vyslanému
pod¾a § 40 patrí platová kompenzácia pri vykonávaní
èinností zaradených do
a) tretej kategórie v rámci rozpätia 1,6 % a 16,2 %
z platovej tarify 1. platovej triedy pod¾a osobitného
predpisu,59a)
b) tvrtej kategórie v rámci rozpätia 4,6 % a 29,8 %
z platovej tarify 1. platovej triedy pod¾a osobitného
predpisu.59a).

Èl. III

Doterajie odseky 4 a 7 sa oznaèujú ako odseky 5
a 8.

a
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene
doplnení niektorých zákonov v znení zákona
151/2010 Z. z., zákona è. 500/2010 Z. z., zákona
505/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
33/2011 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z., zákona
220/2011 Z. z., zákona è. 257/2011 Z. z., zákona
503/2011 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z., zákona
345/2012 Z. z., zákona è. 361/2012 Z. z., zákona
392/2012 Z. z., zákona è. 122/2013 Z. z., zákona
305/2013 Z. z., zákona è. 402/2013 Z. z. a zákona
462/2013 Z. z., zákona è. 307/2014 Z. z. a zákona
322/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. § 29 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) tátnemu zamestnancovi doèasne vyslanému
pod¾a § 40 patrí funkcia v 1. platovej triede a 11. platovej triede pod¾a osobitného predpisu2a) pod¾a najnároè-

6. V § 92 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Sluobný úrad môe tátnemu zamestnancovi
doèasne vyslanému pod¾a § 40 poskytova platovú
kompenzáciu aj pri vykonávaní èinností zaradených do
druhej kategórie v rámci rozpätia 1 % a 10 % z platovej tarify 1. platovej triedy pod¾a osobitného predpisu.59a).
Doterajie odseky 6 a 8 sa oznaèujú ako odseky 7
a 9.
7. V § 101a ods. 1 sa slová prílohy è. 3 alebo pod¾a
§ 113 nahrádzajú slovami pod¾a osobitného predpisu59a).
8. V § 103 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: ustanovenej osobitným predpisom,2a).

.
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Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2015.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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326
ZÁKON
z 29. októbra 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení
zákona è. 215/2004 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona è. 90/2008 Z. z., zákona è. 55/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 519/2011 Z. z. a zákona
è. 305/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písmeno b) znie:
b) spravodajskou jednotkou je kadý, od koho sa poaduje poskytnutie údajov pre tátne tatistické zisovania pod¾a tohto zákona,.
2. V § 2 písmeno f) znie:
f) dôverným tatistickým údajom je údaj týkajúci sa
jednotlivej spravodajskej jednotky, ktorý umoòuje
jej priamu identifikáciu alebo nepriamu identifikáciu a ktorý bol získaný na tatistické úèely pod¾a
tohto zákona, prièom
1. za priamu identifikáciu sa povauje identifikácia
spravodajskej jednotky pod¾a údaja, ktorý ju jednoznaène identifikuje, najmä pod¾a názvu, obchodného mena, adresy sídla, identifikaèného
èísla organizácie (ïalej len identifikaèné èíslo),
mena a priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, rodného èísla, pod¾a iného verejne dostupného identifikátora alebo pod¾a kombinácie týchto údajov,
2. za nepriamu identifikáciu sa povauje identifikácia spravodajskej jednotky s vyuitím iných údajov, ako sú uvedené v prvom bode, získaných tatistickým zisovaním,.
3. V § 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
g) dôverným tatistickým údajom na vedecké úèely je
tatistický údaj, ktorý neumoòuje priamu identifikáciu spravodajskej jednotky a je modifikovaný
v miere nevyhnutnej na minimalizáciu rizika nepriamej identifikácie spravodajskej jednotky, ktorej sa
týka,.
Doterajie písmená g) a l) sa oznaèujú ako písmená h) a m).
4. § 4 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Národný tatistický systém Slovenskej republiky
(ïalej len národný tatistický systém) tvoria úrad
a ministerstvá, ktoré vykonávajú Európsky tatistický
program alebo program tátnych tatistických zisovaní.

(4) Úrad vedie a na svojom webovom sídle zverejní
a aktualizuje zoznam orgánov tvoriacich národný tatistický systém..
5. V § 5 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: a koordinátorom národného tatistického systému.
6. V § 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová:
a sleduje jeho plnenie.
7. V § 8 písmeno g) znie:
g) poskytuje na základe písomnej iadosti metodickú
pomoc subjektom uvedeným v § 13 ods. 1 na výkon
tátnej tatistiky alebo európskej tatistiky,.
8. V § 8 sa vypúajú písmená l) a m).
Doterajie písmená n) a r) sa oznaèujú ako písmená l) a p).
9. V § 11 odsek 2 znie:
(2) Ministerstvá a tátne organizácie môu v rámci
svojej pôsobnosti zhromaïova údaje a vykonáva tatistické zisovania aj mimo programu tátnych tatistických zisovaní. Pri tatistických zisovaniach konzultujú s úradom ich metodiku a pouívajú národné
tatistické klasifikácie (ïalej len klasifikácie) a národné tatistické èíselníky (ïalej len èíselníky), ak ich
úrad informuje, e budú pouité pre potreby tátnej
tatistiky. Metodiku zhromaïovania údajov, ktoré
úrad pouije ako administratívne zdroje, konzultujú
ministerstvá a tátne organizácie s úradom. Pri tvorbe
európskej tatistiky sa ministerstvá a tátne organizácie riadia metodickými pokynmi úradu..
10. V § 13 ods. 1 prvá veta znie: Na výkon tátnej
tatistiky alebo európskej tatistiky ministerstvá,
tátne organizácie, orgány územnej samosprávy a verejnoprávne intitúcie poskytujú úradu na základe
písomnej iadosti údaje, ktoré získavajú, zhromaïujú, spracúvajú alebo uchovávajú pri výkone svojej èinnosti pod¾a osobitných predpisov;3) údaje z národných
zdravotných registrov, národných zdravotníckych administratívnych registrov, hlásení o zisovaní udalostí
charakterizujúcich zdravotný stav populácie a tatistických výkazov v zdravotníctve sa poskytujú v rozsahu
ustanovenom osobitným predpisom.3aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3aa znie:

3aa) § 10 ods. 3 zákon è. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informaènom systéme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov..

11. V § 13 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Subjekt uvedený v odseku 1, ktorý v dohodnu-
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tom rozsahu poskytuje úradu administratívny zdroj
a tento u v nasledujúcom roku nevytvorí, informuje
o tom neodkladne úrad. Rovnako informuje úrad aj pri
zmene predtým dohodnutého rozsahu údajov v poskytovanom administratívnom zdroji..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
12. V § 18 ods. 3 sa slová na formulári v písomnej
podobe alebo v elektronickej podobe nahrádzajú slovami ustanoveným spôsobom pod¾a odseku 5.
13. V § 18 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6,
ktoré znejú:
(5) Spravodajská jednotka poskytuje úradu údaje
poadované na tatistické zisovanie vyplnením a odoslaním elektronického formulára. Spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou podnikate¾om a k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nemá iadneho zamestnanca, alebo
spravodajská jednotka, ktorá má sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo signálu, môe povinnos
pod¾a odseku 3 splni aj odovzdaním vyplneného formulára v písomnej podobe. Na poskytovanie údajov
prostredníctvom elektronických formulárov tatistických zisovaní pod¾a tohto zákona sa nevzahujú ustanovenia osobitného zákona.4a)
(6) Podrobnosti o spôsobe poskytovania údajov
spravodajskými jednotkami ustanoví úrad vyhlákou..
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 7 a 8 .
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) Zákon è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)..

14. Nadpis § 19 znie: Klasifikácie a èíselníky.
15. V § 19 odsek 1 znie:
(1) Úrad v spolupráci s ministerstvami a tátnymi
organizáciami vytvára klasifikácie a èíselníky, zabezpeèuje ich súlad s právne záväznými aktmi Európskej
únie, medzinárodnými normami a medzinárodnými
tandardmi a zverejòuje ich na svojom webovom sídle..
16. V § 21 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Zmeny v evidencii právnických osôb zaradených
vo verejnej správe pod¾a osobitných predpisov7b) je
úrad povinný písomne oznamova dotknutým právnic-
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kým osobám a Ministerstvu financií Slovenskej republiky do 30 dní od vykonania tejto zmeny v registri organizácií..
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.
Poznámka pod èiarou k odkazu 7b znie:

7b) Èl. 5 ods. 1 nariadenia (ES) è. 177/2008.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 549/2013
z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych úètov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26. 06. 2013)..

17. V § 27 ods. 5 písm. f) sa slová Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
nahrádzajú slovami Úrad vlády Slovenskej republiky.
18. V § 27 ods. 7 sa slová Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky nahrádzajú
slovami Úradu vlády Slovenskej republiky.
19. V § 29 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Povinnos zachováva mlèanlivos má aj ten, komu bol dôverný tatistický údaj poskytnutý na vedecké úèely..
20. V § 30 odsek 4 znie:
(4) Úrad alebo iný orgán tvoriaci národný tatistický
systém môe poskytnú dôverný tatistický údaj na vedecké úèely na základe písomnej zmluvy uzatvorenej so
iadate¾om, ktorý preukáe, e vykonáva vedeckú
èinnos9f) a poskytnutý dôverný tatistický údaj vyuije
iba v rámci výkonu tejto èinnosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9e sa vypúa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9f znie:

9f) Napríklad § 26a zákona è. 172/2005 Z. z. o organizácii tátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona
è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii
ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov v znení
zákona è. 233/2008 Z. z..

21. V § 30 sa vypúa odsek 5.
Doterajie odseky 6 a 8 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.
22. V § 31 ods. 1 písm. d) sa za slovom ministerstvo
vypúa èiarka a slová ostatným ústredným orgánom
tátnej správy.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2015
okrem èl. I bodu 13, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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327
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 24. novembra 2014,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní vo¾ných
tátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním
a výberom v znení vyhláky è. 150/2011 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod¾a § 22 ods. 10 a § 23 ods. 7 zákona è. 400/2009 Z. z.
o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

8. V § 5 ods. 1 písm. g) sa slovo daòových nahrádza slovom odvodových.

Èl. I

10. V § 5 ods. 2 sa za slová o zaradenie do výberového konania vkladajú slová alebo výberu a dokladov
pod¾a odseku 1 písm. h).

Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní vo¾ných tátnozamestnaneckých
miest na súdoch výberovým konaním a výberom v znení vyhláky è. 150/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Deò urèenia vo¾ného tátnozamestnaneckého
miesta sluobnému úradu, ktorým je súd, ministerstvom sa povauje za deò udelenia súhlasu ministerstvom na obsadenie takto urèeného vo¾ného tátnozamestnaneckého miesta..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
2. V § 2 ods. 5 sa slová internetovej stránke nahrádzajú slovami webovom sídle a vypúajú sa slová
ako aj v tlaèi.
3. V § 3 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: a pod¾a osobitného predpisu1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 148 ods. 4 zákona è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 322/2014 Z. z..

4. V § 3 ods. 1 sa vypúa písmeno h).
Doterajie písmená i) a l) sa oznaèujú ako písmená h) a k).
5. V § 3 ods. 1 písm. k) sa za slovo výberu vkladajú
slová spolu s poadovanými dokladmi.
6. V § 4 odsek 1 znie:
(1) Výberové konanie alebo výber pod¾a § 2 ods. 1 sa
vyhlási spravidla do 15 dní odo dòa urèeného v písomnom súhlase ministerstva na obsadenie vo¾ného tátnozamestnaneckého miesta alebo odo dòa pod¾a § 2
ods. 4..
7. V § 4 ods. 2 sa vypúajú slová odseku 1, a slová
§ 2 ods. 4 sa nahrádzajú slovami § 2 ods. 5.

9. V § 5 ods. 1 písm. h) sa za slovo predpokladov
vkladajú slová a poiadaviek.

11. Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 4 ods. 3 písm. d) zákona è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

12. V § 5 ods. 4, § 9 ods. 3 písm. b) a § 11 ods. 5 sa za
slová vyieho súdneho úradníka vkladá èiarka a slová probaèného a mediaèného úradníka a justièného
èakate¾a.
13. V § 6 ods. 5, § 9 ods. 1 a § 11 ods. 4 sa za slová
vyieho súdneho úradníka, vkladajú slová probaèného a mediaèného úradníka a justièného èakate¾a,.
14. V § 7 ods. 1 sa slová Výberová komisia nahrádzajú slovami Sluobný úrad a slová výberová komisia sa nahrádzajú slovami sluobný úrad.
15. V § 7 ods. 2 sa slová predseda výberovej komisie
nahrádzajú slovami sluobný úrad.
16. V § 7 ods. 3 sa slová § 3 ods. 1 písm. k) nahrádzajú slovami § 3 ods. 1 písm. j).
17. V § 9 odsek 2 znie:
(2) Schopnosti a odborné znalosti uchádzaèa sa v písomnej èasti výberového konania alebo výberu overujú
formou odborného písomného testu zo znalostí Ústavy
Slovenskej republiky, veobecne záväzných právnych
predpisov týkajúcich sa organizácie a èinnosti súdov
a ovládania tátneho jazyka. U uchádzaèov na vo¾né
tátnozamestnanecké miesto vyieho súdneho úradníka a justièného èakate¾a sa overujú aj znalosti z oblasti trestného práva, obèianskeho práva, obchodného
práva, pracovného práva a správneho práva. U uchádzaèov na vo¾né tátnozamestnanecké miesto probaèného a mediaèného úradníka sa overujú aj znalosti
z oblasti trestného práva vo vzahu k probácii a mediácii, zo základov teórie rieenia konfliktov, základov sociálnej psychológie, základov sociálnej komunikácie
a programov restoratívnej justície..
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18. V § 9 ods. 4 sa slovo testov nahrádza slovami
testových otázok.
19. V § 9 ods. 8 sa na konci druhej vety pripájajú tieto
slová: v kninej forme.
20. V § 11 ods. 5 sa vypúa slovo celkovým.
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slunom sluobnom úrade v lehote pod¾a § 14 ods. 3,
alebo iadny takýto uchádzaè nenastúpi do tátnej
sluby v príslunom sluobnom úrade,.
24. V § 15a sa za slová vyieho súdneho úradníka
vkladajú slová a justièného èakate¾a.

21. V § 12 ods. 1 sa za slovo výberu vkladajú slová
a urèí vlastné poradie úspených uchádzaèov.

25. Za § 16a sa vkladá § 16b, ktorý vrátane nadpisu
znie:

22. V § 12 ods. 2 prvá veta znie: Na základe dosiahnutých výsledkov uchádzaèov výberová komisia urèí
koneèné poradie úspených uchádzaèov.7a).

§ 16b

Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 22 ods. 6 zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

23. V § 15 písmená a) a b) znejú:
a) vo výberovom konaní alebo výbere ani jeden uchádzaè nebol úspený,
b) iadny z úspených uchádzaèov, ktorých sluobný
úrad postupne vyzval pod¾a koneèného poradia zostaveného výberovou komisiou, sa neprihlásil v prí-

Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. decembra 2014
Výberové konanie alebo výber, ktorý bol vyhlásený
pod¾a predpisov úèinných k 30. novembru 2014 a vykona sa má po 1. decembri 2014, sa uskutoèní pod¾a
predpisov úèinných k 30. novembru 2014..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra 2014.

Tomá Borec v. r.
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328
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 15 ods. 5 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 12. novembra 2014 è. MF/14317/2014-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlaèív daòových priznaní k dani z príjmov.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2015.
Opatrenie sa uvádza v è. 11/2014 Finanèného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom
sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a mono doò nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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329
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 4 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
opatrenie z 12. novembra 2014 è. MF/19698/2014-421, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 è. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizaèná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpoètovej klasifikácie (oznámenie è. 690/2004
Z. z.) v znení neskorích predpisov.
Týmto opatrením sa v ekonomickej klasifikácii rozpoètovej klasifikácie dopåòajú príjmové a výdavkové podpoloky
pre osobitné vykazovanie nezrovnalostí za prostriedky Európskej únie zaradené do tátneho rozpoètu a prostriedky
spolufinancovania.
V návrhu opatrenia je tie premietnutá zmena, ktorá zoh¾adòuje vykazovanie vojenských výdavkov v súlade s metodikou ESA 2010.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2015.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 11/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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