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361
ZÁKON
z 26. novembra 2014
o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zdaòovanie motorových vozidiel
a prípojných vozidiel kategórie L, M, N a O1) (ïalej len vozidlo) daòou z motorových vozidiel (ïalej len daò).
§2
Predmet dane
(1) Predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované2)
v Slovenskej republike a pouíva sa na podnikanie3)
alebo inú samostatnú zárobkovú èinnos4) (ïalej len
podnikanie) v zdaòovacom období.
(2) Predmetom dane nie je vozidlo
a) pouívané na skúobné jazdy, ktoré má pridelené
zvlátne evidenèné èíslo,5)
b) urèené na vykonávanie peciálnych èinností, ktoré
nie je urèené na prepravu a v osvedèení o evidencii
èas I a osvedèení o evidencii èas II6) (ïalej len doklad) je oznaèené ako peciálne vozidlo.
§3
Daòovník
Daòovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá
a) je ako drite¾ vozidla zapísaná v doklade,
b) má v doklade ako drite¾a vozidla zapísanú svoju organizaènú zloku,
c) pouíva vozidlo, v ktorého doklade je ako drite¾ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo
bola zruená,
1

d) pouíva vozidlo, v ktorého doklade je ako drite¾ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepouíva vozidlo na
podnikanie, alebo
e) je zamestnávate¾om a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za pouitie vozidla, ktoré sa nepouíva na podnikanie.
§4
Oslobodenie od dane
(1) Od dane je oslobodené vozidlo
a) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je
zaruèená vzájomnos,
b) záchrannej zdravotnej sluby, vozidlo banskej záchrannej sluby, vozidlo horskej záchrannej sluby,
vozidlo leteckej záchrannej sluby a vozidlo poiarnej ochrany,
c) osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu
na základe zmluvy o slubách7) vo verejnom záujme,
d) pouívané výhradne v po¾nohospodárskej výrobe
a v lesnej výrobe.
(2) Oslobodenie od dane pod¾a odseku 1 písm. b) a d)
uplatòuje daòovník v daòovom priznaní.
§5
Základ dane
(1) Základom dane pri vozidle kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, je výkon motora v kW.
(2) Základom dane pri osobnom vozidle je zdvihový
objem valcov motora v cm3 uvedený v doklade; osobným vozidlom sa na úèely tohto zákona rozumie vozidlo
kategórie L a M1.
(3) Základom dane pri úitkovom vozidle a autobuse
je ich najväèia prípustná celková hmotnos alebo celková hmotnos v tonách a poèet náprav pod¾a dokladu;

) Príloha è. 1 k zákonu è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príloha è. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schva¾ovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek urèených pre tieto vozidlá
v znení neskorích predpisov.
Èl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 168/2013 z 15. januára 2013 o schva¾ovaní a doh¾ade nad trhom dvoj- alebo
trojkolesových vozidiel a tvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013).
2
) § 114 a 115 zákona è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3
) § 2 Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov.
§ 6 ods. 1 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
4
) § 6 ods. 2 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
5
) § 127 ods. 6 zákona è. 8/2009 Z. z.
6
) § 23 a § 112e ods. 1 zákona è. 725/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
7
) § 21 zákona è. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
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úitkovým vozidlom sa na úèely tohto zákona rozumie
vozidlo kategórie M2, M3, N1 a N3 a O1 a O4.
(4) Najväèia prípustná celková hmotnos je uvedená
v doklade. Najväèia prípustná celková hmotnos jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu
je súèet najväèích prípustných hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy uvedených v doklade.
(5) Celková hmotnos je súèet pohotovostnej hmotnosti a uitoènej hmotnosti. Celková hmotnos jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu je
súèet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy
uvedených v doklade.
§6
Roèná sadzba dane
(1) Roèné sadzby dane sú uvedené v prílohe è. 1.
(2) Daòovník zaradí v daòovom priznaní ahaè a osobitne náves do najbliej niej roènej sadzby dane, ne
do akej by patrili pod¾a najväèej prípustnej celkovej
hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade, ako jednu návesovú jazdnú súpravu iba raz, ak sa
aj pouili poèas zdaòovacieho obdobia v rôznych návesových jazdných súpravách; na zmeny poèas zdaòovacieho obdobia sa neprihliada.
§7
Zníenie a zvýenie roènej sadzby dane
(1) Roèná sadzba dane pod¾a § 6 sa zníi o
a) 25 % poèas prvých 36 kalendárnych mesiacov poènúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
b) 20 % poèas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov a
c) 15 % poèas nasledujúcich ïalích 36 kalendárnych
mesiacov.
(2) Po uplynutí èasu zníenia sadzby dane pod¾a odseku 1 písm. c) sa pouije roèná sadzba dane pod¾a § 6
poèas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov.
(3) Po uplynutí èasu pod¾a odseku 2 sa roèná sadzba
dane pod¾a § 6 zvýi o
a) 10 % poèas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov a
b) 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.
(4) Roèná sadzba dane pod¾a odsekov 1 a 3 sa zníi
o 50 % pre
8
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a) hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické
vozidlo,8)
b) vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlaèený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),9)
c) vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon.10)
(5) Za vozidlo, ktoré sa pouilo v zdaòovacom období
v rámci kombinovanej dopravy11) najmenej 60-krát, daòovník roènú sadzbu dane pod¾a odsekov 1 a 4 zníi
o 50 %.
(6) Zníenie a zvýenie roènej sadzby dane uplatòuje
daòovník v daòovom priznaní.
(7) Pouitie vozidla kategórie N a O v rámci kombinovanej dopravy daòovník preukáe potvrdením intermodálneho terminálu na prepravnom doklade.
(8) Ak je prekonaná vzdialenos po eleznici na území
Slovenskej republiky dlhia ako 250 km, takáto kombinovaná preprava sa na úèely zníenia sadzby dane zapoèíta dvakrát.
§8
Vznik daòovej povinnosti, zánik daòovej
povinnosti a oznamovacia povinnos
(1) Daòová povinnos vzniká prvým dòom mesiaca,
v ktorom boli splnené rozhodujúce skutoènosti pod¾a
§ 2 ods. 1, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak.
(2) Daòová povinnos zaniká posledným dòom mesiaca, v ktorom dolo k
a) vyradeniu alebo doèasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
b) ukonèeniu alebo prerueniu podnikania,
c) zániku daòovníka bez likvidácie,
d) zmene drite¾a vozidla,
e) ukonèeniu pouitia vozidla daòovníkom pod¾a § 3
písm. c) a e).
(3) Vznik daòovej povinnosti a zánik daòovej povinnosti uvedie daòovník v daòovom priznaní okrem daòovníka pod¾a § 3 písm. e).
(4) Daòová povinnos právneho nástupcu daòovníka, ktorý bol zruený bez likvidácie, vzniká prvým
dòom mesiaca nasledujúceho po zániku daòovníka,
ktorý bol zruený bez likvidácie.
(5) Ak dôjde poèas toho istého kalendárneho mesiaca
k zmene v osobe daòovníka pri tom istom predmete
dane, vzniká daòová povinnos novému daòovníkovi
prvým dòom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dolo k uvedenej zmene; daòová povinnos pôvod-

) § 3 písm. i) a j) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 140/2009 Z. z.
) Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súèastí motorových vozidiel (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 176/1960 Zb.).
Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 245/1996 Z. z. o uskutoènení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súèastí motorových vozidiel.
Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) è. 110  Jednotné ustanovenia o typovom
schva¾ovaní I. pecifických súèastí motorových vozidiel pouívajúcich stlaèený zemný plyn (CNG) v svojich pohonných systémoch;
 II. vozidiel vzh¾adom na intaláciu pecifických súèastí schváleného typu na pouitie stlaèeného zemného plynu vo svojich pohonných
systémoch (Ú. v. EÚ L 120, 7. 5. 2011).
10
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schva¾ovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopåòa smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009).
11
) § 2 ods. 4 zákona è. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
9
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nému daòovníkovi zaniká posledným dòom mesiaca,
v ktorom k uvedenej zmene dolo.
(6) Daòová povinnos zaniká 31. decembra predchádzajúceho zdaòovacieho obdobia, ak v zdaòovacom období neboli splnené rozhodujúce skutoènosti pod¾a § 2
ods. 1 a v tomto zdaòovacom období o vozidle nebolo
úètované,12) vozidlo nebolo evidované v daòovej
evidencii13) alebo neboli uplatòované výdavky spojené
s pouívaním vozidla. Daòovník je povinný oznámi
správcovi dane túto skutoènos v lehote do 31. januára
po uplynutí zdaòovacieho obdobia.
§9
Zdaòovacie obdobie a daòové priznanie
(1) Zdaòovacím obdobím je kalendárny rok, ak odseky 3 a 7 neustanovujú inak.
(2) Daòové priznanie za prísluné zdaòovacie obdobie sa podáva správcovi dane do 31. januára po uplynutí tohto zdaòovacieho obdobia, ak odseky 3 a 7 neustanovujú inak. Posledným dòom lehoty na podanie
daòového priznania je daò splatná.
(3) Ak sa daòovník zruuje bez likvidácie, daòové priznanie za zdaòovacie obdobie, ktoré sa konèí posledným dòom mesiaca, v ktorom daòovník zanikol bez likvidácie, podáva jeho právny nástupca do jedného
mesiaca po uplynutí tohto zdaòovacieho obdobia.
(4) Ak je na majetok daòovníka vyhlásený konkurz,
daòové priznanie za zdaòovacie obdobie, ktoré sa konèí
posledným dòom mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz, podáva správca v konkurznom konaní14) do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaòovacieho obdobia.
Zdaòovacie obdobie daòovníka, na ktorého majetok bol
vyhlásený konkurz, sa zaèína prvým dòom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz, a konèí sa posledným dòom kalendárneho roka,
v ktorom bol vyhlásený konkurz.
(5) Ak sa daòovník zruuje s likvidáciou, daòové priznanie za zdaòovacie obdobie, ktoré sa konèí posledným dòom mesiaca jeho vstupu do likvidácie, podáva
likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaòovacieho obdobia. Zdaòovacie obdobie daòovníka, ktorý
sa zruuje s likvidáciou, sa zaèína prvým dòom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa daòovník
zruuje s likvidáciou, a konèí sa posledným dòom kalendárneho roka, v ktorom sa zruuje s likvidáciou.
(6) Ak daòovník ukonèil podnikanie, daòové priznanie za zdaòovacie obdobie, ktoré sa konèí posledným
dòom mesiaca, v ktorom ukonèil podnikanie, podáva
do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaòovacieho
obdobia.
(7) Ak daòovník zomrie, daòové priznanie za zdaòovacie obdobie, ktoré sa konèí smrou daòovníka, je povinný poda dediè, ak je viac dedièov, ten, komu to vyplýva z dohody dedièov. Ak sa nedohodnú, dedièa,
12

)
)
14
)
15
)
16
)
13
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ktorý podá daòové priznanie, urèí správca dane. Daòové priznanie sa podáva do troch mesiacov po mesiaci,
v ktorom daòovník zomrel, prièom správca dane môe
túto lehotu na iados dedièa predåi, ak iados dediè
podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daòového priznania pod¾a tohto odseku. Ak dedièstvo pripadlo Slovenskej republike, daòové priznanie
sa nepodáva.
(8) V daòovom priznaní daòovník okrem výpoètu
dane uvádza aj, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul, dodatok obchodného mena, ak takýto má, adresu trvalého pobytu, daòové identifikaèné èíslo15) alebo rodné èíslo alebo dátum narodenia, ak nemá daòové
identifikaèné èíslo pridelené, a ak ide o právnickú osobu, obchodné meno alebo názov, daòové identifikaèné
èíslo a sídlo. Daòovník v daòovom priznaní môe uvies
aj telefónne èíslo, elektronickú adresu a faxové èíslo;
správca dane je oprávnený údaje pod¾a tohto odseku
spracova pod¾a osobitného predpisu.16)
§ 10
Preddavky na daò a platenie dane
(1) Preddavok na daò je platba, ktorú je daòovník povinný plati poèas zdaòovacieho obdobia.
(2) Predpokladaná daò je súèet roènej sadzby dane
upravenej pod¾a § 7 za kadé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaòovacieho obdobia.
(3) Daòovník, ktorého predpokladaná daò u jedného
správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne
8 300 eur, je povinný plati tvrroèné preddavky na
daò na zdaòovacie obdobie, a to vo výke jednej tvrtiny predpokladanej dane. tvrroèné preddavky na daò
sú splatné do konca prísluného kalendárneho
tvrroka.
(4) Daòovník, ktorého predpokladaná daò u jedného
správcu dane presiahne 8 300 eur, je povinný plati
mesaèné preddavky na daò na zdaòovacie obdobie, a to
vo výke jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesaèné preddavky na daò sú splatné do konca prísluného kalendárneho mesiaca.
(5) Daòovník, ktorého predpokladaná daò u jedného
správcu dane nepresiahne 700 eur, a daòovník, ktorému vznikne daòová povinnos poèas zdaòovacieho obdobia, preddavky na daò na zdaòovacie obdobie neplatí.
(6) Daòovník pod¾a odsekov 3 a 4 vyrovná celoroènú
daò v lehote na podanie daòového priznania.
(7) Pri vzniku a zániku daòovej povinnosti poèas zdaòovacieho obdobia je daòovník povinný zaplati pomernú èas dane v lehote na podanie daòového priznania.
Pomerná èas dane sa vypoèíta ako súèin jednej dvanástiny roènej sadzby dane pod¾a § 6 alebo upravenej
roènej sadzby dane pod¾a § 7 ods. 1, 3 a 5 a poètu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa pouívalo vozidlo na
podnikanie.

Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
§ 6 ods. 11 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení zákona è. 463/2013 Z. z.
§ 159 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 67 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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.
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(8) Pomernú èas dane vypoèítanú ako súèin jednej
tristoesdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej tristoesdesiatestiny roènej sadzby dane pod¾a § 6 alebo upravenej roènej sadzby dane pod¾a § 7 ods. 1, 3 a 4
a poètu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo
pouívalo na prepravu uskutoènenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o slubách vo verejnom záujme, je daòovník povinný zaplati v lehote na podanie
daòového priznania pod¾a § 9.
(9) Na platenie preddavkov na daò nemá vplyv zmena predmetu dane, vznik a zánik oslobodenia od dane,
zníenie a zvýenie roènej sadzby dane poèas zdaòovacieho obdobia a podanie dodatoèného daòového priznania.
(10) Ak sa zmení skutoènos, na základe ktorej bola
predpokladaná daò vypoèítaná, správca dane môe
urèi platenie preddavkov na daò inak, ako je ustanovené v odsekoch 3 a 4. Správca dane môe urèi platenie preddavkov na daò inak aj na základe iadosti daòovníka. Proti rozhodnutiu správcu dane o urèení
platenia preddavkov na daò inak na základe iadosti
daòovníka sa nemono odvola.
(11) Ak nastane skutoènos pod¾a § 9 ods. 3 a 7, daòovník nie je povinný plati preddavky na daò, ktorých
splatnos nastala po dni, v ktorom dolo k tejto rozhodujúcej skutoènosti.
(12) Preddavok na daò platí daòovník tomu správcovi dane, ktorý je miestne prísluný k 1. januáru zdaòovacieho obdobia, spôsobom pod¾a osobitného predpisu.17)
(13) Ak daò vypoèítaná v daòovom priznaní je vyia
ako zaplatené preddavky na daò, daòovník je povinný
zaplati rozdiel v lehote na podanie daòového priznania. Ak sú zaplatené preddavky na daò vyie ako daò
vypoèítaná v daòovom priznaní, vzniknutý daòový preplatok sa pouije pod¾a osobitného predpisu.18)
§ 11
Vzah k medzinárodným zmluvám
Ustanovenia tohto zákona sa nepouijú, ak medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ustanovuje inak.
§ 12
Zaokrúh¾ovanie
Daò, pomerná èas dane, preddavky na daò a roèná
sadzba dane zníená alebo zvýená pod¾a § 7 sa zaokrúh¾uje na eurocenty nadol.
§ 13
Správa dane
(1) Správu dane vykonáva správca dane, ktorým je
daòový úrad miestne prísluný pod¾a miesta evidencie
17

)
)
19
)
20
)
18

§ 55 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 79 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 7 zákona è. 563/2009 Z. z. v znení zákona è. 331/2011 Z. z.
Zákon è. 563/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka. Ak ide
o daòovníka pod¾a § 3 písm. e), správu dane vykonáva
daòový úrad miestne prísluný pod¾a sídla zamestnávate¾a. Ak vznikne daòová povinnos poèas zdaòovacieho obdobia, správu dane vykonáva daòový úrad
miestne prísluný ku dòu vzniku daòovej povinnosti.
Na zmenu miestnej príslunosti poèas zdaòovacieho
obdobia sa neprihliada.
(2) Ak nemono urèi miestnu príslunos správcu
dane pod¾a odseku 1, postupuje sa pod¾a osobitného
predpisu.19)
(3) Pri zmene miestnej príslunosti sa na úèely vrátenia daòového preplatku na dani, vymáhania daòového
nedoplatku na dani a vyrubenia úroku z omekania na
dani povauje za správcu dane ten daòový úrad, u ktorého preplatok na dani alebo nedoplatok na dani vznikol. Pri zmene miestnej príslunosti je na uloenie pokuty prísluný ten správca dane, ktorému malo by
daòové priznanie podané.
(4) Na správu dane sa vzahuje osobitný predpis.20)
§ 14
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 2.
§ 15
Prechodné ustanovenia
(1) Ak daòová povinnos k dani a oznamovacia povinnos vznikne pod¾a zákona è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorích
predpisov do 31. decembra 2014, postupuje sa pod¾a
zákona úèinného do 31. decembra 2014, ak odseky 2
a 3 neustanovujú inak.
(2) Na správu dane za zdaòovacie obdobia, ktoré sa
skonèili najneskôr do 31. decembra 2014, je od 1. januára 2015 prísluný správca dane pod¾a § 13.
(3) Ak daòová povinnos k dani a oznamovacia povinnos vznikne pod¾a zákona è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorích
predpisov do 31. decembra 2014 a preddavok alebo
daò vrátane pokuty a úroku z omekania vzahujúcich
sa k tejto dani sú zaplatené po 31. decembri 2014, sú
príjmom tátneho rozpoètu.
Èl. II
Zákon è. 564/2004 Z. z. o rozpoètovom urèení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 171/2005
Z. z., zákona è. 479/2009 Z. z., zákona è. 38/2011 Z. z.,
zákona è. 548/2011 Z. z., zákona è. 463/2013 Z. z.
a zákona è. 333/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
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1. V § 3 sa èíslo 21,9 nahrádza èíslom 29,2.
2. Za § 7d sa vkladá § 7e, ktorý znie:
§ 7e
Daòové úrady rozdelia a poukáu výnos dane vyím
územným celkom pod¾a § 3 v znení úèinnom od 1. januára 2015 prvýkrát v januári 2015..
Èl. III
Zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení zákona è. 733/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona è. 517/2005 Z. z., zákona è. 120/2006 Z. z., zákona
è. 460/2007 Z. z., zákona è. 538/2007 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 535/2008 Z. z., zákona
è. 467/2009 Z. z., zákona è. 527/2010 Z. z., zákona
è. 406/2011 Z. z., zákona è. 460/2011 Z. z., zákona
è. 548/2011 Z. z., zákona è. 68/2012 Z. z., zákona
è. 286/2012 Z. z., zákona è. 343/2012 Z. z., zákona
è. 347/2013 Z. z., zákona è. 484/2013 Z. z., zákona
è. 268/2014 Z. z. a zákona è. 333/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 sa vypúa odsek 3.
2. § 3 vrátane nadpisu znie:
§ 3
Zdaòovacie obdobie
Zdaòovacím obdobím miestnych daní uvedených
v § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h) a poplatku uvedeného
v § 2 ods. 2 je kalendárny rok..
3. Jedenásta èas sa vypúa.
Poznámky pod èiarou k odkazom 38, 38a, 39, 40, 41,
42a, 43, 44, 45, 45a, 45aa, 45ab, 45ac, 45b a 46 sa vypúajú.
4. V § 98 sa vypúajú slová a ods. 3.
5. V § 99 sa vypúajú odseky 5 a 7.
Poznámka pod èiarou k odkazu 46b sa vypúa.
6. V § 100 sa vypúa odsek 2. Súèasne sa zruuje
oznaèenie odseku 1.
7. V § 101 ods. 2 sa za slovom Daò vypúa èiarka
a slová preddavky na daò z motorových vozidiel.
8. V § 102 sa vypúajú slová 90, 91, 93,.
9. Za § 104h sa vkladá § 104i, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 104i
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2015
(1) Správca dane poslednýkrát poukáe výnos dane
z motorových vozidiel pod¾a doterajieho predpisu vy-
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iemu územnému celku za mesiac december 2014 do
15. januára 2015.
(2) Daò z motorových vozidiel pod¾a doterajieho
predpisu vrátane pokuty a úroku z omekania vzahujúcich sa k tejto dani a preddavok na túto daò z motorových vozidiel zaplatené po 31. decembri 2014 sú príjmom tátneho rozpoètu.
(3) Výnos z cestnej dane vyberanej daòovými úradmi
vrátane výnosu z pokuty a sankèného úroku vzahujúcich sa k tejto dani je po 31. decembri 2014 príjmom
tátneho rozpoètu, prièom ustanovenie § 103 ods. 4 sa
od 1. januára 2015 neuplatòuje..
10. § 105 sa vypúa.
11. Prílohy è. 3 a 4 sa vypúajú.
Èl. IV
Zákon è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 611/2005 Z. z., zákona
è. 324/2007 Z. z., zákona è. 54/2009 Z. z. a zákona
è. 426/2013 Z. z. sa mení takto:
1. V § 6 ods. 1 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a k) sa oznaèujú ako písmená a) a j).
2. V § 6 ods. 3 sa slovo f) nahrádza slovom e), slovo
k) sa nahrádza slovom j) a slová g) a j) sa nahrádzajú slovami f) a i).
Èl. V
Zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 331/2011 Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z., zákona è. 384/2011 Z. z., zákona è. 546/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona è. 91/2012 Z. z., zákona
è. 235/2012 Z. z., zákona è. 246/2012 Z. z., zákona
è. 440/2012 Z. z., zákona è. 218/2013 Z. z., zákona
è. 435/2013 Z. z., zákona è. 213/2014 Z. z., zákona
è. 218/2014 Z. z. a zákona è. 333/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa na konci pripája táto citácia: Zákon è. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
2. V § 11 sa odsek 7 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) oznámenie alebo sprístupnenie výky splatnej dane
právnickej osoby na základe údajov z verejnej èasti
registra úètovných závierok.37aa).
3. V § 44 ods. 3 sa slová ktorý patrí do miestnej príslunosti iného správcu dane nahrádzajú slovami
ktorému je prísluný iný správca dane.
4. V poznámke pod èiarou k odkazu 44 sa citácia Zákon è. 582/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
nahrádza citáciou Zákon è. 361/2014 Z. z..
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Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 361/2014 Z. z.

ROÈNÉ SADZBY DANE

vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina
výkon motora v kW

Roèná sadzba dane v eurách
0

osobné vozidlá
Zdvihový objem valcov motora v cm3
nad
do (vrátane)
150
150
900
900
1 200
1 200
1 500
1 500
2 000
2 000
3 000
3 000

Roèná sadzba dane v eurách
50
62
80
115
148
180
218

úitkové vozidlá a autobusy
Poèet
náprav

1 alebo
2 nápravy

Celková hmotnos alebo
najvyia prípustná
celková hmotnos v tonách
nad
do
1
1
2
2
4
4
6
6
8
8
10
10
12
12
14
14
16
16
18
18
20
20
22
22
24
24
26
26
28
28
30
30

Roèná sadzba dane v eurách

1
1
1
1
1
2
2
2

74
133
212
312
417
518
620
777
933
089
252
452
660
862
075
269
480
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3 nápravy

4 a viac
náprav
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15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
40
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

23
25
27
29
31
33
35
37
40

15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
40
do
do
do
do
do
do
do
do
do

23
25
27
29
31
33
35
37
40
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1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
2
2

566
673
828
982
144
295
452
599
755
964
172
375
582
790
721
877
033
189
337
548
755
968
172
375
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Príloha è. 2
k zákonu è. 361/2014 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 1992/106/EHS zo 7. decembra 1992 o stanovení spoloèných pravidiel pre urèité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi èlenskými tátmi (Ú. v. ES L 368, 17. 12. 1992) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia
Rakúska, védska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994), Aktu o podmienkach pristúpenia Èeskej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyskej republiky, Litovskej republiky, Maïarskej republiky, Maltskej
republiky, Po¾skej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je
zaloená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ
L 363, 20. 12. 2006) a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za pouívanie urèitej dopravnej infratruktúry akými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 7/zv. 4, Ú. v. ES L 187,
20. 7. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6.
2006), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 269, 14. 10. 2011) a smernice Rady
2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
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362
ZÁKON
z 27. novembra 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 120/1993 Z. z.
o platových pomeroch niektorých ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky
v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

(5) Platové pomery sudcov v roku 2015 ustanovuje
pod¾a zásady uvedenej v odseku 4 osobitný predpis.

Èl. I

§ 29m

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 120/1993
Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 374/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995 Z. z.,
zákona è. 277/1998 Z. z., zákona è. 57/1999 Z. z., zákona è. 447/2000 Z. z., zákona è. 175/2002 Z. z., zákona è. 668/2002 Z. z., zákona è. 461/2003 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 81/2005 Z. z., zákona
è. 94/2006 Z. z., zákona è. 598/2006 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 563/2008 Z. z., zákona
è. 504/2009 Z. z., zákona è. 500/2010 Z. z., zákona
è. 532/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 392/2012 Z. z., zákona è. 462/2013 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 97/2014 Z. z.
a zákona è. 195/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

(1) Predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky
ustanovenému do funkcie pred 1. januárom 2015 plat
a príplatok pod¾a § 19a v znení úèinnom od 1. januára
2015 patrí od 1. januára 2015.

1. V § 19a sa slová platu poslanca nahrádzajú slovami 1,5 násobku platu poslanca.
2. Doterají text § 19a sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Okrem platu pod¾a odseku 1 patrí predsedovi
Súdnej rady Slovenskej republiky mesaèný príplatok
vo výke, ktorú urèí Súdna rada Slovenskej republiky
uznesením, a to zaèínajúc prvým dòom mesiaca, v ktorom bol ustanovený do funkcie..
3. Za § 29k sa vkladajú § 29l a 29m, ktoré znejú:
§ 29l
(1) Poslancovi, prezidentovi, èlenovi vlády, predsedovi kontrolného úradu, podpredsedovi kontrolného úradu a generálnemu prokurátorovi patrí v roku 2015 plat
a pauálne náhrady vo výke urèenej v roku 2011
(§ 29g).
(2) Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej pod¾a § 4a
ods. 1 druhej vety sú v roku 2015 rovnaké ako v roku
2011.

(2) V roku 2015 sa na urèenie platu pod¾a odseku 1
pouije plat poslanca ustanovený na rok 2015 (§ 29l
ods. 1). V roku 2015 predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky patria pauálne náhrady ustanovené na
rok 2014..
Èl. II
Zákon è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
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. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 216/2014 Z. z., uznesenia Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 261/2014 Z. z., zákona
è. 307/2014 Z. z. a zákona è. 322/2014 Z. z. sa dopåòa
takto:
Za § 151z sa vkladá § 151za, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 151za

(3) V roku 2015 patrí sudcovi ústavného súdu plat vo
výke urèenej v roku 2012.

Prechodné ustanovenia úèinné od 1. januára 2015

(4) Priemerný plat sudcu vo výke urèenej v roku
2012 pod¾a tohto zákona je priemerným platom sudcu
aj v roku 2015.

(1) Na úèely urèenia základného platu sudcu najvyieho súdu a sudcu pecializovaného trestného súdu
v roku 2015 sa za základný plat sudcu najvyieho
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súdu alebo sudcu pecializovaného trestného súdu
povauje základný plat sudcu najvyieho súdu alebo
sudcu pecializovaného trestného súdu priznaný pod¾a tohto zákona v roku 2012.
(2) V roku 2015 patrí sudcovi pecializovaného trestného súdu a sudcovi najvyieho súdu, ktorý rozhoduje o opravných prostriedkoch vo veciach, na ktoré je
v prvom stupni prísluný pecializovaný trestný súd,
funkèný príplatok pod¾a § 69 ods. 2 a 4 vo výke funkèného príplatku priznaného pod¾a tohto zákona v roku
2012..
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 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., zákona è. 307/2014 Z. z.
a zákona è. 322/2014 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 265s sa vkladá § 265t, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 265t
Prechodné ustanovenie úèinné od 1. januára 2015
V roku 2015 patrí prokurátorovi Úradu peciálnej
prokuratúry funkèný príplatok pod¾a § 98a vo výke
funkèného príplatku priznaného pod¾a tohto zákona
v roku 2012..
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Èl. V
Zákon è. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 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., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 261/2014 Z. z. a zákona è. 322/2014
Z. z. sa mení takto:
V § 8 ods. 1 prvej vete sa slová plat a pauálne náhrady nahrádzajú slovami plat, príplatok a pauálne
náhrady a na konci sa pripájajú tieto vety: Predseda
súdnej rady má poèas výkonu svojej funkcie právo bezplatne uíva primerane vybavený byt len vtedy, ak má
trvalý pobyt mimo sídla súdnej rady. Náhrady pri zahranièných cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie,
mu patria v rovnakej výke ako èlenovi vlády. Poèas výkonu svojej funkcie má právo bezplatne pouíva
sluobné motorové vozidlo a právo na zriadenie a bezplatné pouívanie úèastníckej telefónnej stanice..
Èl. VI
Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 638/2005 Z. z., zákona è. 255/2006 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 668/2007 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009
Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z., zákona è. 400/2009
Z. z., zákona è. 192/2011 Z. z., zákona è. 122/2013
Z. z., zákona è. 195/2014 Z. z. a uznesenia Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 261/2014 Z. z. sa dopåòa
takto:
Za § 84b sa vkladá § 84c, ktorý vrátane nadpisu znie:

Èl. IV

§ 84c

Zákon è. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv
v znení zákona è. 411/2002 Z. z., zákona è. 551/2003
Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona è. 523/2004
Z. z., zákona è. 618/2004 Z. z., zákona è. 122/2006
Z. z., zákona è. 400/2009 Z. z., zákona è. 220/2011
Z. z., zákona è. 392/2012 Z. z. a zákona è. 462/2013
Z. z. sa dopåòa takto:

Prechodné ustanovenie úèinné od 1. januára 2015

Za § 28b sa vkladá § 28c, ktorý vrátane nadpisu znie:

Riadite¾ovi úradu v roku 2015 patrí mesaène funkèný plat vo výke platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ustanoveného na rok 2015.38).
Poznámka pod èiarou k odkazu 38 znie:

38) § 29l zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 120/1993
Z. z. v znení zákona è. 362/2014 Z. z..

Èl. VII

§ 28c
Prechodné ustanovenie úèinné od 1. januára 2015
V roku 2015 sú platové pomery verejného ochrancu
práv, pauálne náhrady a náhrady ïalích výdavkov
súvisiacich s vykonávaním tejto funkcie rovnaké ako
platové pomery, pauálne náhrady a náhrady ïalích
výdavkov poslanca národnej rady vo funkcii podpredsedu národnej rady ustanovené osobitným predpisom,
prièom plat verejného ochrancu práv sa zvýi o 5 %..

a
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
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è. 305/2013 Z. z., zákona è. 402/2013 Z. z., zákona
è. 462/2013 Z. z., zákona è. 307/2014 Z. z., zákona
è. 322/2014 Z. z. a zákona è. 325/2014 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. § 108 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) tátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii,
ktorému urèuje plat a náhradu pod¾a § 82 písm. b) vláda pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu, urèí
platovú tarifu zvýenú pod¾a § 113, zvýi platovú tarifu
za sluobnú prax pod¾a § 84 ods. 1 písm. b), môe poskytnú odmenu pod¾a § 99 ods. 1 písm. d) a urèí ïalie
platové náleitosti dohodnuté v kolektívnej zmluve ten,
kto na rokovanie vlády predloil návrh na urèenie jeho
platu a náhrady pod¾a § 82 písm. b)..
2. Za § 140c sa vkladá § 140d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 140d
Prechodné ustanovenie úèinné od 1. januára 2015
tátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v sluobnom úrade, ktorým je ministerstvo, na ktorého sa
vzahuje ustanovenie § 83 ods. 4, a vedúcemu ostatného ústredného orgánu tátnej správy patrí v roku 2015
funkèný plat vo výke platu poslanca národnej rady
ustanoveného na rok 201572) zníeného o 5 %..
Poznámka pod èiarou k odkazu 72 znie:

72) § 29l zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 120/1993
Z. z. v znení zákona è. 362/2014 Z. z..

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

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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363
ZÁKON
z 27. novembra 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoloèenstvách v znení neskorích
predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoloèenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 187/1993 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996
Z. z., zákona è. 80/1998 Z. z., zákona è. 256/2001
Z. z., zákona è. 420/2002 Z. z., zákona è. 518/2003
Z. z., zákona è. 217/2004 Z. z., zákona è. 523/2004
Z. z., zákona è. 549/2004 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z.,
zákona è. 285/2008 Z. z., zákona è. 66/2009 Z. z., zákona è. 499/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona è. 139/2010 Z. z., zákona è. 559/2010 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona
è. 145/2013 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z. a zákona
è. 115/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 sa odsek 1 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a uívacích pomerov v súvislosti s rozsiahlou zmenou tátnej hranice..
2. V § 2 ods. 2 sa slová a) a c) a g) nahrádzajú slovami a), c) a g) a i).
3. V § 8 ods. 1 sa slová a) a c) a g) nahrádzajú slovami a), c) a g) a i).
4. § 14 sa dopåòa odsekmi 9 a 13, ktoré znejú:
(9) Právo na uzavretie zmluvy o nájme pozemkov
pod¾a odseku 8 nevzniká k pozemkom, o nájom ktorých
prejaví záujem, okrem doterajieho nájomcu, aj mladý
po¾nohospodár10b) alebo po¾nohospodár spåòajúci podmienky malého podniku10c) alebo mikropodniku,10d)
ktorý sa na pozemkoch zmluvne zaviae vykonáva
peciálnu rastlinnú výrobu alebo ivoèínu výrobu
v rozsahu pod¾a osobitného predpisu,10e) a preukáe, e
u má vo vlastníctve alebo nájme od iných vlastníkov
po¾nohospodárske pozemky. Slovenský pozemkový
fond prednostne prenajme mladému po¾nohospodárovi10b)
alebo po¾nohospodárovi spåòajúcemu podmienky malého podniku10c) alebo mikropodniku10d) prenaja pozemky vhodné na vykonávanie peciálnej rastlinnej výroby alebo ivoèínej výroby v rozsahu pod¾a

osobitného predpisu do výmery ním vlastnených alebo
prenajatých pozemkov, najviac vak do výmery 28 ha.
(10) Ak Slovenský pozemkový fond postupuje pod¾a
odseku 9, môe zníi doterajiemu nájomcovi výmeru
pozemkov vhodných na peciálnu rastlinnú výrobu
alebo ivoèínu výrobu v rozsahu pod¾a osobitného
predpisu, ak má prenajaté pozemky vo výmere
a) 101 a 500 ha najviac o 3 %,
b) 501 a 700 ha najviac o 5 %,
c) 701 a 1 500 ha najviac o 7 %,
d) 1 501 ha a viac najviac o 10 %.
(11) Mladý po¾nohospodár alebo po¾nohospodár spåòajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku nesmie pozemky, ktoré získal do nájmu pod¾a odseku 9, da do podnájmu.
(12) Ak peciálnu rastlinnú výrobu alebo ivoèínu
výrobu v rozsahu pod¾a osobitného predpisu vykonáva
aj doterají nájomca, Slovenský pozemkový fond nepouije postup pod¾a odseku 9 a nezníi výmeru pozemkov pod¾a odseku 10. Slovenský pozemkový fond
doterajiemu nájomcovi nezníi výmeru ani na pozemkoch zaradených do viacroèného záväzku pod¾a osobitného predpisu.10f)
(13) Ak mladý po¾nohospodár alebo po¾nohospodár
spåòajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku prestane spåòa podmienky na uzavretie nájomnej zmluvy pod¾a odseku 9, poruí povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy alebo poruí ustanovenia tohto
zákona, Slovenský pozemkový fond od nájomnej zmluvy odstúpi..
Poznámky pod èiarou k odkazom 10b a 10f znejú:

10b) Èl. 2 ods. 1 písm. n) nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) è. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore
rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zruení nariadenia Rady (ES) è. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
10c
) Èl. 2 ods. 2 prílohy I nariadenia 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).
10d
) Èl. 2 ods. 3 prílohy I nariadenia (EÚ) è. 651/2014.
10e
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 238/2010 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnute¾ností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorích predpisov.
10f
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 499/2008 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory pod¾a programu rozvoja vidieka v znení neskorích predpisov..

5. V § 18 ods. 1 sa slová a) a d) a g) nahrádzajú slovami a), d) a g) a i).
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6. V § 23 ods. 1 písm. b) sa slová a) a d) a g) nahrádzajú slovami a), d) a g) a i).
7. V § 34 ods. 19 sa slová pod¾a centrálnej evidencie elektronickej podate¾ne nahrádzajú slovami do
sídla pozemkového fondu.
8. V § 34 ods. 20 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkoèiarkou a dopåòajú sa tieto slová: postup
pod¾a osobitného predpisu sa nepouije.23hea).
Poznámka pod èiarou k odkazu 23hea znie:

23hea) Zákon è. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých
zákonov..

9. § 34 sa dopåòa odsekom 24, ktorý znie:
(24) Pozemkový fond zverejòuje na svojom webovom sídle zoznam mladých po¾nohospodárov10b) alebo
po¾nohospodárov spåòajúcich podmienky malého
podniku10c) alebo mikropodniku,10d) ktorí prejavili záujem o prenájom pozemkov pod¾a § 14 ods. 9 alebo pod¾a
osobitného predpisu,23hi) pod¾a dátumu doruèenia prejavenia záujmu do sídla pozemkového fondu. Pozemkový fond mladého po¾nohospodára10b) alebo po¾nohospodára spåòajúceho podmienky malého podniku10c) alebo
mikropodniku10d) zo zoznamu vymae po uzavretí nájomnej zmluvy pod¾a § 14 ods. 9 alebo po opakovanom
odmietnutí pozemkov ponúknutých pozemkovým fondom..
Poznámka pod èiarou k odkazu 23hi znie:

23hi) § 13 ods. 4 zákona è. 504/2003 Z. z. o nájme po¾nohospodárskych pozemkov, po¾nohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona è. 363/2014 Z. z..

10. Za § 42t sa vkladá § 42u, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 42u
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2015
(1) Pozemkový fond postup pod¾a § 14 ods. 9 a 10 nepouije na nájomné zmluvy uzavreté do 31. decembra
2014.
(2) Návrhy nájomných zmlúv, ktoré neboli prerokované radou pod¾a § 35a ods. 5 písm. f) prvého bodu do
31. decembra 2014, pozemkový fond posúdi pod¾a § 14
ods. 9 a 10..
Èl. II
Zákon è. 504/2003 Z. z. o nájme po¾nohospodárskych pozemkov, po¾nohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení
zákona è. 549/2004 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona è. 274/2009 Z. z., zákona è. 396/2009 Z. z., zákona è. 57/2013 Z. z. a zákona è. 145/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Slová obvodný pozemkový úrad vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami okresný úrad v príslunom tvare.
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2. V § 12a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Za podmienok uvedených v odsekoch 1 a 4 je
doterají nájomca povinný uzatvori podnájomnú
zmluvu aj s fondom, ak o to fond poiada, z dôvodu vytvorenia racionálnych podmienok uívania pozemkov,
ktoré spravuje alebo s nimi nakladá.12c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 12c znie:

12c) § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb.
v znení neskorích predpisov..

Doterajie odseky 5 a 13 sa oznaèujú ako odseky 6
a 14.
3. V § 12a ods. 9 a 11 sa èíslo 7 nahrádza èíslom 8.
4. V § 12a ods. 13 a 14 sa èíslo 5 nahrádza èíslom
6.
5. § 13 sa dopåòa odsekmi 4 a 8, ktoré znejú:
(4) Prednostné právo na nájom pozemkov pod¾a odseku 3 nevzniká k pozemkom, o nájom ktorých prejaví
záujem, okrem doterajieho nájomcu, aj mladý
po¾nohospodár11c) alebo po¾nohospodár spåòajúci podmienky malého podniku11d) alebo mikropodniku,11e)
ktorý sa na pozemkoch zmluvne zaviae vykonáva
peciálnu rastlinnú výrobu alebo ivoèínu výrobu
v rozsahu pod¾a osobitného predpisu,11f) a preukáe, e
u má vo vlastníctve alebo nájme od iných vlastníkov
po¾nohospodárske pozemky. Fond môe prenaja mladému po¾nohospodárovi11c) alebo po¾nohospodárovi
spåòajúcemu podmienky malého podniku11d) alebo
mikropodniku11e) pozemky vhodné na vykonávanie peciálnej rastlinnej výroby alebo ivoèínej výroby v rozsahu pod¾a osobitného predpisu do výmery ním vlastnených alebo prenajatých pozemkov, najviac vak do
výmery 28 ha.
(5) Ak fond postupuje pod¾a odseku 4, môe zníi
doterajiemu nájomcovi výmeru pozemkov vhodných
na peciálnu rastlinnú výrobu alebo ivoèínu výrobu
v rozsahu pod¾a osobitného predpisu, ak má prenajaté
pozemky vo výmere
a) 101 a 500 ha najviac o 3 %,
b) 501 a 700 ha najviac o 5 %,
c) 701 a 1 500 ha najviac o 7 %,
d) 1 501 ha a viac najviac o 10 %.
(6) Mladý po¾nohospodár alebo po¾nohospodár spåòajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku nesmie pozemky, ktoré získal do nájmu pod¾a odseku 4 da do podnájmu.
(7) Ak peciálnu rastlinnú výrobu alebo ivoèínu
výrobu v rozsahu pod¾a osobitného predpisu vykonáva
aj doterají nájomca, fond nepouije postup pod¾a odseku 4 a nezníi výmeru pod¾a odseku 5. Fond doterajiemu nájomcovi nezníi výmeru ani na pozemkoch zaradených do viacroèného záväzku pod¾a osobitného
predpisu.11g)
(8) Ak mladý po¾nohospodár alebo po¾nohospodár
spåòajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku prestane spåòa podmienky na uzavretie nájomnej zmluvy pod¾a odseku 4, poruí povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy alebo poruí ustanovenia tohto
zákona, fond od nájomnej zmluvy odstúpi..
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Poznámky pod èiarou k odkazom 11c a 11g znejú:

11c) Èl. 2 ods. 1 písm. n) nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) è. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore
rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zruení nariadenia Rady (ES) è. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
11d
) Èl. 2 ods. 2 prílohy I nariadenia 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).
11e
) Èl. 2 ods. 3 prílohy I nariadenia (EÚ) è. 651/2014.
11f
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 238/2010 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnute¾ností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorích predpisov.
11g
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 499/2008 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory pod¾a programu rozvoja vidieka v znení neskorích predpisov..

6. V § 21 ods. 2 sa za slová 30 rokov vkladá èiarka
a tieto slová: ak sa zmluvne nedohodne inak, najmenej
vak na dobu platnosti programu starostlivosti
o lesy17b).


(2) Návrhy nájomných zmlúv, ktoré neboli prerokované radou fondu do 31. decembra 2014, fond posúdi
pod¾a § 13 ods. 4 a 5..
Èl. III
Zákon è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej
správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve
a rozvoji vidieka v znení zákona è. 601/2008 Z. z., zákona è. 390/2009 Z. z., zákona è. 101/2011 Z. z., zákona
è. 223/2012 Z. z., zákona è. 353/2012 Z. z., zákona
è. 211/2013 Z. z., zákona è. 115/2014 Z. z. a zákona
è. 182/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 2 sa slová Podrobnosti o rozsahu, spôsobe a o podmienkach nahrádzajú slovami Rozsah,
podmienky a spôsob.
2. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:
§ 19a

Poznámka pod èiarou k odkazu 17b znie:

17b

) § 40 zákona è. 326/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov..

7. V § 23 sa slová zákona.20) nahrádzajú slovami
predpisu,20) okrem lesných pozemkov..
8. Za § 24a sa vkladá § 24b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 24b
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2015
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Zruujú sa:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 319/2011
Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve
a rozvoji vidieka,
2. vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky è. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka..
Èl. IV

(1) Fond postup pod¾a § 13 ods. 4 a 5 nepouije na
nájomné zmluvy uzavreté do 31. decembra 2014.

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.

Èiastka 108

Zbierka zákonov è. 364/2014

Strana 2965

364
ZÁKON
z 28. novembra 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene
a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa dopåòa
zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 718/2004 Z. z., zákona è. 305/2005 Z. z., zákona è. 352/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 522/2006 Z. z., zákona
è. 673/2006 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 518/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 594/2007 Z. z., zákona è. 461/2008 Z. z., zákona
è. 581/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 533/2009 Z. z., zákona
è. 121/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 499/2010 Z. z., zákona
è. 133/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 185/2012 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z., zákona
è. 395/2012 Z. z., zákona è. 421/2012 Z. z., zákona
è. 41/2013 Z. z., zákona è. 153/2013 Z. z., zákona
è. 220/2013 Z. z., zákona è. 338/2013 Z. z., zákona
è. 463/2013 Z. z. a zákona è. 185/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 11 ods. 7 písm. m) druhom bode sa slovo alebo nahrádza èiarkou, treom bode sa èiarka nahrádza
slovom alebo a písmeno m) sa dopåòa tvrtým bodom,
ktorý znie:
4. ktorej trvá doèasná pracovná neschopnos pod¾a
osobitného predpisu,44a) potreba oetrovania alebo
starostlivosti pod¾a osobitného predpisu,41) ktorá je
tehotná alebo sa stará o narodené diea, a ktorej nevznikol nárok na nemocenské, oetrovné alebo materské pod¾a osobitného predpisu41) z dôvodu, e ku
dòu vzniku skutoènosti rozhodujúcej pre vznik nároku na túto dávku bola zamestnancom, za ktorého
je platite¾om poistného tát pod¾a písmena v) alebo
sa na òu vzahuje osobitný predpis.44b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 44a a 44b znejú:

44a) § 12a zákona è. 576/2004 Z. z. v znení zákona è. 185/2014
Z. z.
44b
) § 4 ods. 1 písm. d) zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

2. V § 13 ods. 1 sa na konci pripája èiarka a tieto slová: ak § 13a neustanovuje inak.
3. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

§ 13a
Odpoèítate¾ná poloka
(1) Vymeriavací základ zamestnanca pod¾a § 13 ods. 1,
ktorý vykonáva zárobkovú èinnos v pracovnom pomere, tátnozamestnaneckom pomere, sluobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzahu,51) z ktorého má
právo na príjem zo zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b
ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 4 (ïalej len príjem na uplatnenie odpoèítate¾nej poloky) sa zniuje o odpoèítate¾nú poloku; to neplatí, ak ide o zamestnanca pod¾a § 11
ods. 7 písm. v).
(2) Odpoèítate¾ná poloka je 4 560 eur v rozhodujúcom období, ak v odsekoch 3 a 4 nie je ustanovené inak.
(3) Odpoèítate¾ná poloka sa s rastom vymeriavacieho základu pod¾a § 13 dosiahnutého v rozhodujúcom
období zniuje o dvojnásobok èasti tohto vymeriavacieho základu, ktorá prevyuje 4 560 eur. Ak je vymeriavací základ pod¾a § 13 dosiahnutý v rozhodujúcom období vo výke najmenej 6 840 eur, odpoèítate¾ná poloka
je 0 eur.
(4) Ak je príjem na uplatnenie odpoèítate¾nej poloky
dosiahnutý v rozhodujúcom období nií ako 4 560 eur,
odpoèítate¾ná poloka je vo výke tohto príjmu. Ak zamestnanec nemal príjem na uplatnenie odpoèítate¾nej
poloky poèas celého rozhodujúceho obdobia a nepovaoval sa za fyzickú osobu pod¾a § 11 ods. 7 písm. m)
a s), odpoèítate¾ná poloka sa alikvotne zniuje v závislosti od poètu kalendárnych dní, keï zamestnanec nemal príjem na uplatnenie odpoèítate¾nej poloky a nepovaoval sa za fyzickú osobu pod¾a § 11 ods. 7
písm. m) a s). Ak zamestnanec mal príjem na uplatnenie odpoèítate¾nej poloky u viacerých zamestnávate¾ov v rozhodujúcom období, odpoèítate¾ná poloka sa
uplatní pomerne pod¾a výky príjmu na uplatnenie odpoèítate¾nej poloky u kadého zamestnávate¾a.
(5) Odpoèítate¾ná poloka sa zaokrúh¾uje na dve desatinné miesta na najblií eurocent nahor..
Poznámka pod èiarou k odkazu 51 znie:

51) Napríklad zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru
väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení neskorích predpisov, zákon è. 200/1998
Z. z. o tátnej slube colníkov a o zmene a doplnení niektorých
ïalích zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych èakate¾och prokuratúry v znení neskorích predpisov, zákon è. 400/2009
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Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov, zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore v znení neskorích predpisov,
zákon è. 346/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov..

4. § 16 sa dopåòa odsekmi 16 a 18, ktoré znejú:
(16) Na úèely výpoètu preddavku na poistné sa príjem u zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú èinnos
v pracovnom pomere, tátnozamestnaneckom pomere,
sluobnom pomere alebo obdobnom pracovnom
vzahu,51) zniuje o odpoèítate¾nú poloku, ak si zamestnanec uplatnil nárok na odpoèítate¾nú poloku
pod¾a § 23 ods. 6. Odpoèítate¾ná poloka je 380 eur mesaène, ak v odsekoch 17 a 18 nie je ustanovené inak.
(17) Odpoèítate¾ná poloka sa s rastom príjmu pod¾a § 13 ods. 1 dosiahnutého v príslunom kalendárnom mesiaci zniuje o dvojnásobok èasti tohto príjmu,
ktorá prevyuje 380 eur. Ak je príjem pod¾a § 13 ods. 1
vo výke najmenej 570 eur, odpoèítate¾ná poloka je
0 eur.
(18) Ak je príjem u zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú èinnos v pracovnom pomere, tátnozamestnaneckom pomere, sluobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzahu,51) nií ako 380 eur,
odpoèítate¾ná poloka je vo výke tohto príjmu. Ak poistenec nebol zamestnancom pod¾a prvej vety poèas celého kalendárneho mesiaca, odpoèítate¾ná poloka sa
alikvotne zniuje v závislosti od poètu kalendárnych
dní mesiaca, keï poistenec nebol zamestnancom pod¾a
prvej vety. Ak zamestnanec pod¾a prvej vety mal v kalendárnom mesiaci súèasne viacerých zamestnávate¾ov alebo bol súèasne samostatne zárobkovo èinnou
osobou, odpoèítate¾ná poloka sa uplatní a v roènom
zúètovaní poistného pod¾a § 19..
5. V § 19 ods. 1 písm. a) úvodnej vete sa za slovo dividend, vkladajú slová nebol zamestnancom, ktorého
príjem na uplatnenie odpoèítate¾nej poloky sa zníil
alebo mal zníi o odpoèítate¾nú poloku,.
6. V § 19 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) ktorý poèas celého predchádzajúceho kalendárneho roka bol súèasne zamestnancom len u jedného
zamestnávate¾a a
1. jeho príjem na uplatnenie odpoèítate¾nej poloky
sa znioval o odpoèítate¾nú poloku (§ 16 ods. 16
a 18),
2. jeho príjem na uplatnenie odpoèítate¾nej poloky
v kadom kalendárnom mesiaci bol nií ako
380 eur alebo nebol nií ako 380 eur a súèasne
nebol vyí ako 570 eur a
3. nemal iný príjem zo zárobkovej èinnosti pod¾a
§ 10b ods. 1..
7. V § 20 ods. 1 druhej vete sa za slovo nárok, vkladajú slová výku príjmu na uplatnenie odpoèítate¾nej
poloky, výku uplatnenej odpoèítate¾nej poloky.
8. V § 23 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: Zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpoèítate¾nej poloky pri výpoète preddavkov na poistné pod¾a
§ 16 ods. 18, je povinný túto skutoènos písomne oznámi zamestnávate¾ovi do ôsmich dní odo dòa vzniku
pracovného pomeru, tátnozamestnaneckého pomeru,
sluobného pomeru alebo obdobného pracovného
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vzahu a zmenu tejto skutoènosti do ôsmich dní odo
dòa jej zmeny. Vzor písomného oznámenia zamestnanca zverejòuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle..
9. § 24 sa dopåòa písmenom m), ktoré znie:
m) písomne alebo elektronicky oznámi príslunej
zdravotnej poisovni do ôsmich pracovných dní
odo dòa vzniku alebo zániku pracovného pomeru,
tátnozamestnaneckého pomeru, sluobného pomeru alebo obdobného pracovného vzahu51) zamestnanca, ktorý má nárok na odpoèítate¾nú
poloku pod¾a § 16 ods. 16 a ktorý sa pokladá za zamestnanca aj z iného dôvodu, vznik alebo zánik
pracovného pomeru, tátnozamestnaneckého pomeru, sluobného pomeru alebo obdobného pracovného vzahu51) tohto zamestnanca, spôsobom
urèeným úradom..
10. V § 26 ods. 1 písm. b) sa za slová § 23 vkladajú
slová okrem § 23 ods. 6 tretej vety.
11. V § 29b ods. 13 sa za slová a m) vkladajú slová
prvého a tretieho bodu.
12. Za § 38ea sa vkladá § 38eb, ktorý vrátanie nadpisu znie:
§ 38eb
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2015
(1) Zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpoèítate¾nej poloky pri výpoète preddavkov na poistné
pod¾a § 16 ods. 18, je povinný túto skutoènos písomne
oznámi zamestnávate¾ovi prvýkrát do 25. januára
2015.
(2) Od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je
sadzba poistného pre tát 4,16 % z vymeriavacieho základu..
Èl. II
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 60/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 185/2009 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona
è. 563/2009 Z. z., zákona è. 374/2010 Z. z., zákona
è. 548/2010 Z. z., zákona è. 129/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 331/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 406/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 548/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
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189/2012 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z.,
288/2012 Z. z., zákona è. 395/2012 Z. z.,
70/2013 Z. z., zákona è. 135/2013 Z. z.,
318/2013 Z. z., zákona è. 463/2013 Z. z.,
180/2014 Z. z., zákona è. 183/2014 Z. z. a
333/2014 Z. z. sa dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

V § 43 sa odsek 3 dopåòa písmenom p), ktoré znie:
p) poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie vrátené zdravotnou poisovòou
z roèného zúètovania poistného z dôvodu uplatne-
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nia odpoèítate¾nej poloky pod¾a osobitného predpisu.136aaa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 136aaa znie:

136aaa) § 13a zákona è. 580/2004 Z. z. v znení zákona è. 364/2014
Z. z..

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

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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365
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. decembra 2014,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 322/2003 Z. z.
o ochrane zvierat chovaných na farmárske úèely v znení nariadenia
vlády Slovenskej republiky è. 368/2007 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 322/2003
Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske úèely
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 368/2007
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa vypúa odsek 1.
Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 1
a 3.
2. V § 4 sa slová prílohe è. 2 nahrádzajú slovami
prílohe è. 1.
3. Doterají text § 4 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Minimálne poiadavky na parametre ustajnenia
hospodárskych zvierat sú uvedené v prílohe è. 2..
4. § 5 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Kontroly a hlásenie ich výsledkov

raz roène, vdy do 31. januára tátnej veterinárnej
a potravinovej správe Slovenskej republiky (ïalej len
tátna veterinárna a potravinová správa).
(3) O výsledkoch kontrol pod¾a odseku 1 a ich rozsahu tátna veterinárna a potravinová správa informuje
Európsku komisiu pod¾a osobitného predpisu.2a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) Èl. 8 rozhodnutia Komisie zo 14. novembra 2006 o minimálnych poiadavkách na zber informácií poèas kontrol miest
produkcie, na ktorých sa urèité zvieratá chovajú na hospodárske úèely (2006/778/ES) (Ú. v. EÚ L 314, 15. 11. 2006)
v platnom znení..

5. § 6 sa vypúa.
6. V § 7 prvej vete sa slová § 6 ods. 1 nahrádzajú
slovami § 5 ods. 2.
7. Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 609/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zákaze pouívania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým úèinkom
a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat..

8. V § 7 písm. k) a l) sa slová prílohy è. 2 nahrádzajú slovami prílohy è. 1.
9. § 8 vrátane nadpisu znie:
§ 8

§5

Závereèné ustanovenie

(1) Zodpovedné orgány vykonávajú kontroly na zabezpeèenie súladu s poiadavkami ustanovenými týmto nariadením. Tieto kontroly sa môu vykonáva
súbene s kontrolami na iný úèel.

Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú
právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe
è. 3..

(2) Regionálna veterinárna a potravinová správa podáva hlásenie o výsledkoch kontrol za predchádzajúci
rok v rozsahu urèenom hlavným veterinárnym lekárom

10. Prílohy è. 1 a 3 vrátane nadpisov znejú:
Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 322/2003 Z. z.

PODMIENKY CHOVU HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT
Personál
1. O zvieratá sa musí stara dostatoène poèetný personál s primeranými schopnosami, vedomosami a profesionálnym oprávnením.
Kontroly zvierat
2. Vetky zvieratá chované v hospodárskych zariadeniach, v ktorých ich pohoda závisí od vèasnej pozornosti ¾udí,
musia by dôkladne kontrolované najmenej raz denne; zvieratá chované v iných zariadeniach musia by kontrolované podobným spôsobom v intervaloch dostatoèných na vylúèenie akéhoko¾vek utrpenia.
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3. Musí by k dispozícii primerané stále osvetlenie alebo prenosné osvetlenie umoòujúce zvieratá kedyko¾vek dôkladne skontrolova.
4. Kadé zviera, ktoré sa javí ako choré alebo poranené, musí by bezodkladne vhodne oetrené, a ak zviera na takú
starostlivos nereaguje, musí sa èo najskôr zabezpeèi veterinárna pomoc; ak je to potrebné a ak je to moné
vzh¾adom na pouívanú technológiu, choré alebo poranené zviera sa musí izolova vo vhodnom ustajnení s dostatkom suchej pohodlnej podstielky.
Vedenie záznamov
5. Vlastník alebo drite¾ musí uchováva záznamy o kadom podanom lieèive a o poète uhynutých zvierat zistených
pri kadej ich prehliadke; ak sa uchovávajú zhodné informácie na iný úèel, postaèuje to na úèely vedenia záznamov.
6. Záznamy pod¾a bodu 5 sa musia uchováva poèas troch rokov a musia by dostupné zodpovednému orgánu pri
vykonávaní kontroly, alebo ak o ne poiada z iného dôvodu.
Vo¾nos pohybu zvierat
7. Vo¾nos pohybu zvierat, v závislosti od druhu zvieraa, a v súlade s uznávanými skúsenosami a vedeckým poznaním nesmie by obmedzovaná spôsobom, ktorý by im spôsoboval zbytoèné utrpenie alebo poranenie; ak sú
zvieratá trvalo uviazané, pravidelne priväzované alebo zatvorené, musí im by daný priestor primeraný ich fyziologickým a etologickým potrebám v súlade s uznávanými skúsenosami a vedeckým poznaním.
Stavby a ustajnenie
8. Materiály pouívané na výstavbu ustajnenia a najmä materiály na stavbu ohrád a prísluenstvo, s ktorými
môu prís zvieratá do styku, nesmú by pre zvieratá kodlivé a musia sa da dôkladne èisti a dezinfikova; dvere a priechody musia by tak iroké a vysoké, aby zvieratám pri prechádzaní nespôsobovali poranenia.
9. Ustajnenie a zariadenia na zabezpeèenie zvierat musia by zostrojené a udriavané tak, aby na nich neboli ostré
hrany alebo výènelky, ktoré by mohli zvieratá porani.
10. Izolácia, kúrenie a vetranie budovy musia zaruèova, aby sa cirkulácia vzduchu, pranos, teplota, relatívna
vlhkos vzduchu a koncentrácia plynov udrovali na úrovni, ktorá nie je pre zvieratá kodlivá.
11. Zvieratá chované v budovách nesmú by v nepretritej tme alebo bez primeraného èasu oddychu od umelého
osvetlenia; ak dostupné prirodzené svetlo je nedostatoèné vo vzahu k fyziologickým alebo etologickým potrebám zvierat, musí sa zabezpeèi primerané umelé osvetlenie.
Zvieratá chované mimo stavieb
12. Zvieratám, ktoré nie sú chované v budovách, a tam, kde je to potrebné a moné, musí sa poskytnú ochrana pred
nepriaznivými poveternostnými podmienkami, dravcami a zdravotnými rizikami.
Automatické a mechanické zariadenia
13. Vetky automatizované alebo mechanické zariadenia dôleité pre zdravie a pohodu zvierat sa musia kontrolova
aspoò raz denne, a ak sa zistí porucha, musí by okamite odstránená, alebo ak to nie je moné, musia sa urobi
vhodné opatrenia na zabezpeèenie zdravia a pohody zvierat a do odstránenia poruchy predovetkým tým, e sa
pouijú alternatívne metódy kàmenia a udrania vyhovujúceho prostredia. V chovoch, kde sa pouíva systém
umelého vetrania, musí by zabezpeèený vhodný záloný systém zaruèujúci dostatoènú cirkuláciu vzduchu,
potrebnú na zachovanie zdravia a pohody zvierat v prípade poruchy systému, a poplaný systém, ktorý chovate¾a upozorní na poruchu; poplaný systém sa musí pravidelne testova.
Krmivo, voda a iné látky
14. Zvieratá musia by kàmené plnohodnotnou výivou primeranou ich veku a druhu, v dostatoènom mnostve na
udranie ich dobrého zdravia a na uspokojenie ich nutrièných potrieb; iadnemu zvierau nesmie by poskytnuté krmivo alebo tekutina v takej miere a spôsobom alebo s obsahom takých látok, ktoré by mu mohli spôsobi
zbytoèné utrpenie alebo ho pokodi.
15. Vetky zvieratá musia ma prístup ku krmivu v intervaloch pod¾a ich fyziologických potrieb.
16. Vetky zvieratá musia ma prístup k pitnej vode, vhodnému vodnému zdroju alebo musí by ich potreba príjmu
tekutín uspokojená iným spôsobom.
17. Kàmne zariadenia a napájacie zariadenia musia by naprojektované, zhotovené a umiestnené tak, aby kontaminácia krmiva a vody a neiaduci úèinok súaenia medzi zvieratami boli minimálne.
18. iadne iné látky s výnimkou tých, ktoré sú podávané z lieèebných alebo preventívnych dôvodov alebo z dôvodov
zootechnického oetrenia pod¾a osobitného predpisu,4) nesmú by podávané zvieratám, okrem prípadov ak bolo
vedeckými túdiami pohody zvierat alebo uznávanými skúsenosami preukázané, e úèinok týchto látok nie je
kodlivý pre zdravie alebo pohodu zvierat.
Vykonávanie zákrokov
19. Na vykonávanie zákrokov poruujúcich neobnovite¾né èasti organizmu sa vzahujú ustanovenia osobitných
predpisov.5)
Chovné postupy
20. Plemenitba alebo chovné postupy, ktoré spôsobujú alebo by mohli spôsobova utrpenie alebo poranenie ktorémuko¾vek z dotknutých zvierat, nesmú by vykonané s výnimkou chovných postupov, ktoré by mohli spôsobi
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minimálne alebo krátkodobé nevyhnutné utrpenie alebo poranenie, alebo ktoré by mohli vyadova zásahy, ktoré nespôsobia trvalé následky.
21. Zviera môe by chované na farmárske úèely, len ak je na základe genotypu a fenotypu zvieraa odôvodnené
predpoklada, e zviera môe by chované bez nepriaznivého úèinku na jeho zdravie alebo pohodu.

Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 322/2003 Z. z.

MINIMÁLNE POIADAVKY NA PARAMETRE USTAJNENIA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT
1. USTAJNENIE HOVÄDZIEHO DOBYTKA
1.1 Vo¾né ustajnenie kráv
Leiskový box
S uzatvorenou prednou
stranou [mm]

S otvorenou prednou
stranou [mm]

Dåka boxu

2300

2100

írka boxu

1050

1050

Plocha leiska pre kravu [m2]
Skupinový koterec

4,75

Pôrodný koterec

9

Individuálny pôrodný koterec [mm]
Dåka strany

3000

Kàmisko
írka kàmiska

3000 mm

írka kàmneho miesta

700 mm

Maximálne vyuitie
kàmneho miesta (pomer
kàmnych miest k poètu
ustajnených zvierat)

1:2

Pohybové chodby  preháòacie ulièky [mm]
írka jednosmernej chodby

850

írka dvojsmernej chodby

1600

1.2 Ustajnenie výkrmového dobytka
Kotercové ustajnenie výkrmového dobytka na plochom leisku a na hlbokej alebo narastajúcej podstielke
ivá hmotnos
[kg]

Najmenia plocha leiska
[m2/ks]

Dåka kàmneho miesta
[mm]

do 200

1,8

450

do 300

2,5

500

do 450

3,5

600

nad 450

4,5

700
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Celorotové ustajnenie výkrmového dobytka
ivá hmotnos
[kg]

írka

Najmenia plocha
[m2/ks]

rotnice [mm]

medzery [mm]

do 200

1,5

75

25  30

do 300

2,0

100

38

do 450

2,5

120

38

nad 450

3,0

130

38

2. USTAJNENIE OVIEC
Podlahová plocha [m2]
Bahnica

0,7

Bahnica s jedným jahòaom

1,2

Bahnica s dvomi jahòatami

1,3

Jarka

0,5

Jahòa

0,4

Chovný baran nad 1 rok

0,8

Baran plemenný v skupinovom
koterci

2

Baran plemenný v individuálnom
koterci

3

írka kàmneho miesta [mm]
Bahnica

330

Jarka

250

Jahòa

200

Baran

400

3. USTAJNENIE KÔZ
Podlahová plocha [m2]
Koza

0,7

Koza s jedným koz¾aom

1,2

Koza s dvomi koz¾atami

1,4

Chovná kozièka

0,5

Koz¾a pred odstavom

0,3

Plemenný cap
v individuálnom koterci

2,5

írka kàmneho miesta [mm]
Koza

350

Chovná kozièka

250

Plemenný cap

400
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 322/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE
ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske úèely (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 23) v znení
 nariadenia Rady (ES) è. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4),
2. Rozhodnutie Komisie zo 14. novembra 2006 o minimálnych poiadavkách na zber informácií poèas kontrol miest
produkcie, na ktorých sa urèité zvieratá chovajú na hospodárske úèely (2006/778/ES) (Ú. v. EÚ L 314, 15. 11.
2006) v znení
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 519/2013 z 21. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 4 a 5 znejú:

4) § 1 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 609/2008 Z. z.
5
) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 735/2002
Z. z. v znení neskorích predpisov, § 22 ods. 2 písm. b) zákona
è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorích
predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 275/2010

Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany kurèiat chovaných na produkciu mäsa..

Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2015.

Robert Fico v. r.
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366
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 10. decembra 2014,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy,
krajské súdy, peciálny súd a vojenské súdy v znení neskorích predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod¾a § 374 ods. 1 a 2 zákona è. 99/1963 Zb. Obèiansky
súdny poriadok v znení neskorích predpisov, § 92
ods. 1 zákona è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov a § 561 ods. 1 zákona è. 301/2005 Z. z.
Trestný poriadok ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, peciálny súd a vojenské súdy v znení vyhláky è. 417/2006
Z. z., vyhláky è. 120/2007 Z. z., vyhláky è. 389/2008
Z. z., vyhláky è. 11/2009 Z. z., vyhláky è. 95/2009
Z. z., vyhláky è. 450/2009 Z. z., vyhláky è. 148/2011
Z. z., vyhláky è. 94/2012 Z. z., vyhláky è. 327/2012
Z. z., vyhláky è. 105/2013 Z. z., vyhláky è. 428/2013
Z. z. a vyhláky è. 334/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 16 ods. 1 sa vypúa slovo kontrolór,.
2. § 48 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Poverený zamestnanec súdu zale ministerstvu
elektronickými prostriedkami rovnopis rozhodnutia
pod¾a § 153 ods. 4 Obèianskeho súdneho poriadku, a to
v lehote 15 pracovných dní odo dòa vyznaèenia právoplatnosti na prvopise rozhodnutia; rovnopis rozhodnutia Najvyieho súdu Slovenskej republiky o dovolaní
zale ministerstvu súd, ktorý rozhodnutie dovolacieho
súdu doruèuje..
3. § 56 vrátane nadpisu znie:
§ 56
Zaznamenávanie priebehu súdneho
pojednávania pomocou technických prostriedkov
(1) Zvukový záznam z pojednávania sa uchováva na
nosièi dát, ktorý sa po skonèení súdneho pojednávania
pripojí k súdnemu spisu, alebo sa v súdnom spise urobí poznámka, kde je zvukový záznam uloený.
(2) Úkony spojené so zaznamenaním priebehu súdneho pojednávania pod¾a odseku 1 vykonáva sudca
alebo asistent. Ak sa na súdnom pojednávaní prejed-

návajú utajované skutoènosti, zaznamenávanie priebehu súdneho pojednávania sa preruí na nevyhnutný
èas.
(3) Ak sa pod¾a predpisov o konaní pred súdmi vyhotovuje doslovný prepis zvukového záznamu, úkony
s tým spojené vykonáva asistent.
(4) Ak sa na základe pokynu predsedu senátu vyhotovila na iados niektorej zo strán kópia záznamu pod¾a odseku 1 alebo prepis záznamu pod¾a odseku 3, pri
ich odovzdaní iadate¾ovi sa vyhotoví protokol pod¾a
vzoru è. 24 uvedeného v prílohe è. 4; jedno vyhotovenie
protokolu sa zaloí do súdneho spisu.
(5) Na vyhotovenie kópie záznamu pod¾a odseku 1
alebo prepisu záznamu pod¾a odseku 3 sa ustanovenie
§ 195 ods. 3 vzahuje rovnako..
4. V § 62 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
Ak je to po vyznaèení právoplatnosti potrebné, zabezpeèí súdny tajomník bezodkladné predloenie rovnopisu rozhodnutia opatreného dolokou právoplatnosti uètárni..
5. V prílohe è. 1 èasti II Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu písmene B prvom bode sa za
písmeno o) vkladajú nové písmená p) a t), ktoré znejú:
p) návrh na vydanie ochranného opatrenia,
q) návrh na vydanie, opravu alebo zruenie osvedèenia o ochrannom opatrení,
r) návrh na úpravu ochranného opatrenia nariadeného v inom èlenskom táte, aby bola zachovaná jeho
vykonate¾nos v Slovenskej republike,
s) návrh na vydanie rozhodnutia o neuznaní ochranného opatrenia vydaného v inom èlenskom táte,
t) návrh na rozhodnutie o pozastavení alebo zruení
úèinkov uznania ochranného opatrenia,.
Doterajie písmená p) a t) sa oznaèujú ako písmená u) a x).
6. V prílohe è. 1 èasti II Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu písmene B sa tvrtý bod dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) iados o poskytnutie informácie o orgánoch doiadaného èlenského tátu..
7. V prílohe è. 4 vzor è. 24 znie:
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VZOR è. 24
Spisová znaèka:
Elektronické evidenèné èíslo:
IÈS:
PROTOKOL
o vyhotovení a odovzdaní kópie zvukového záznamu a prepisu záznamu pojednávania
I.
Oznaèenie súdu:
..................... súd .....................
1. Nariaïujem vyhotovi kópiu zvukového záznamu (ïalej len kópia)1) z:
a) pojednávania zo dòa .......................................................................................................................................
b) hlavného pojednávania zo dòa .......................................................................................................................
c) verejného zasadnutia zo dòa ..........................................................................................................................
2. Nariaïujem prepísa do obyèajného písma záznam (ïalej len prepis) z:
a) hlavného pojednávania zo dòa .........................................................................................................................
rozsah prepisu2): ................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
b) verejného zasadnutia zo dòa ............................................................................................................................
rozsah prepisu2): ................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Dòa .................................
Predseda senátu:
(samosudca)

II.
1. Kópiu (prepis) vyhotovil
poèet strán: ..............................
dòa ...........................................
Asistent:
2. Kópia odovzdaná po zaplatení nákladov na vyhotovenie3) vo výke .....................................................4)
Pred odovzdaním kópie (prepisu) bola prísluná strana pouèená o povinnosti ochrany informácií tak, ako sú uvedené
v § 6 Trestného poriadku.
dòa .................. strana v konaní ............................ vlastnoruèný podpis ...........................................................
dòa .................. strana v konaní ............................ vlastnoruèný podpis ...........................................................
dòa .................. strana v konaní ............................ vlastnoruèný podpis ...........................................................
dòa .................. strana v konaní ............................ vlastnoruèný podpis ...........................................................
dòa .................. strana v konaní ............................ vlastnoruèný podpis .........................................................5)

Poznámky:
1
) Súèasou kadého zvukového záznamu vykonaného prostredníctvom na to urèenej aplikácie je aj index list.
2
) Napríklad uvedie sa popis pod¾a index listu k vyhotovenému záznamu o úkone.
3
) Prokurátor náklady na vyhotovenie kópie záznamu neplatí.
4
) Potvrdenie o zaplatení sa pripojí k protokolu.
5
) V prípade potreby pripoji osobitný list..
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8. V prílohe è. 5 vzore Pouèenie o správaní v pojednávacej miestnosti sa za bod 14 vkladá bod 15, ktorý
znie:
15. Priebeh súdneho pojednávania sa zaznamenáva aj
s vyuitím technického zariadenia urèeného na
zaznamenávanie zvuku..
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Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2015
okrem èl. I bodov 5 a 6, ktoré nadobúdajú úèinnos
11. januára 2015, a èl. I tretieho bodu, ktorý nadobúda
úèinnos 1. marca 2015.

Tomá Borec v. r.
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367
VÝNOS
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 15. decembra 2014,
ktorým sa na rok 2015 ustanovuje hodnota sluobnej rovnoaty a jej súèastí
pre prísluníkov Zboru väzenskej a justiènej stráe

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 129 ods. 8 zákona è. 73/1998 Z. z. o tátnej
slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej stráe
Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení zákona è. 181/1999 Z. z. ustanovuje:
§1
Hodnota sluobnej rovnoaty a jej súèastí pre prísluníkov Zboru väzenskej a justiènej stráe je uvedená v prílohe.

§2
Zruuje sa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 491/2013 Z. z., ktorým sa na rok
2014 ustanovuje hodnota sluobnej rovnoaty a jej súèastí pre prísluníkov Zboru väzenskej a justiènej stráe.
§3
Tento výnos nadobúda úèinnos 1. marca 2015.

Tomá Borec v. r.
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Príloha
k výnosu è. 367/2014 Z. z.

HODNOTA SLUOBNEJ ROVNOATY A JEJ SÚÈASTÍ

Poradové
èíslo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Spolu:

Názov výstrojnej súèasti

Bunda krátka vzor 2000
Èiapka zimná vzor 2012
Èiapka so iltom vzor 2000
Èiapka so títkom k sluobnej rovnoate
a klobúèik vzor 2000
Gombík napichovací vzor 2000
Hviezda hodnostná vzor 2000
Koe¾a (blúzka) s dlhým rukávom vzor 2013
Koe¾a (blúzka) s krátkym rukávom vzor 2013
Náplecníky vzor 2000
Nohavice (sukòa) k sluobnej rovnoate vzor
2000
Nohavice (sukòa) k sluobnej rovnoate letné
vzor 2000
Opasok koený vzor 2000
Poltopánky celoroèné vzor 2010
Poltopánky letné vzor 2010
Ponoky letné vzor 2000
Ponoky zimné vzor 2000
Pulóver vzor 2010
Rukavice koené vzor 2000
Sako k sluobnej rovnoate vzor 2000
Spona na viazanku vzor 2000
ál vzor 2012
Topánky celoroèné vzor 2010
Vesta vzor 2010
Vetrovka vzor 2000
Viazanka vzor 2000

Merná
jednotka

Cena
za mernú
jednotku
v eurách
67,32
7,32
6,60
16,50

Cena
spolu
v eurách

ks
ks
ks
ks

Poèet
merných
jednotiek
na výdaj
1
1
1
1

ks
ks
ks
ks
pár
ks

12
48
3
3
6
2

0,43
0,43
18,54
18,54
6,26
35,16

5,16
20,64
55,62
55,62
37,56
70,32

ks

1

34,08

34,08

ks
pár
pár
pár
pár
ks
pár
ks
ks
ks
pár
ks
ks
ks

1
1
1
6
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2

7,99
46,80
31,80
0,90
1,33
39,84
12,00
68,77
3,84
7,44
110,40
29,95
100,56
4,20

7,99
46,80
31,80
5,40
3,99
39,84
12,00
68,77
3,84
7,44
110,40
29,95
100,56
8,40

67,32
7,32
6,60
16,50

853,92
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368
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 1 ods. 2 zákona è. 543/2007
Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorích predpisov
výnos z 10. decembra 2014 è. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v po¾nohospodárstve, potravinárstve,
lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.
Tento výnos upravuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania tátnej pomoci a pomoci de minimis na èinnosti
v po¾nohospodárskej prvovýrobe, lesnom hospodárstve, rybnom hospodárstve, spracovaní, výrobe a marketingu
po¾nohospodárskych a potravinárskych výrobkov, na investície zamerané na ochranu kultúrneho a prírodného dedièstva, na nápravu kôd spôsobených nepriaznivými poveternostnými udalosami a na výskum a vývoj v sektore pôdohospodárstva a na rozvoj vidieka.
Výnos nadobúda úèinnos 1. januára 2015.
Výnos je uverejnený v èiastke è. 25/2014 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a mono doò nazrie na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
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369
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
z 25. novembra 2014
o vydaní strieborných zberate¾ských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur
s tematikou Svetové prírodné dedièstvo  Karpatské bukové pralesy

1. Úvodné ustanovenia
a) Národná banka Slovenska pod¾a § 17h ods. 1 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskorích
predpisov a pod¾a § 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. oznamuje, e vydáva do obehu strieborné zberate¾ské euromince v nominálnej
hodnote 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedièstvo  Karpatské bukové pralesy (ïalej len zberate¾ská eurominca).
b) Zberate¾ská eurominca má tatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
c) Zberate¾ská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jej hmotnos je 18 g a priemer 34 mm. Pri razbe zberate¾skej
euromince je povolená horná a dolná odchýlka
v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka
v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.

2. Vzh¾ad zberate¾skej euromince
a) Na líci zberate¾skej euromince je vyobrazený rys
ostrovid v prostredí bukového pralesa. tátny znak
Slovenskej republiky je pri spodnom okraji zberate¾skej euromince. V¾avo od neho je názov tátu
SLOVENSKO, pod ktorým je letopoèet 2015.
Oznaèenie nominálnej hodnoty zberate¾skej euromince 10 EURO je v hornej èasti mincového po¾a.
b) Na rube zberate¾skej euromince sú vyobrazené kmene buka lesného, ktoré sú kompoziène doplnené
kmeòom jedle bielej. V ¾avej èasti mincového po¾a sú
nápisy
SVETOVÉ
PRÍRODNÉ
DEDIÈSTVO
a KARPATSKÉ BUKOVÉ PRALESY. Znaèka Mincovne Kremnica, tátny podnik, ktorú tvorí skratka MK
umiestnená medzi dvoma razidlami a tylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu
zberate¾skej euromince Karola Lièka KL sú umiestnené v pravej spodnej èasti zberate¾skej euromince.
c) Na hrane mince sú nápisy do håbky v anglickom jazyku
WORLD HERITAGE a vo francúzskom jazyku
PATRIMOINE MONDIAL. Medzi nápismi sú pomlèky.

tát vydania: Slovenská republika
Zaèiatok vydávania: marec 2015

Jozef Makúch v. r.
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370
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 5. decembra 2014 bol
v Bruseli podpísaný Protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Maïarska
o zmene a doplnení Protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Maïarskej
republiky na vykonávanie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maïarskej republiky o readmisii osôb
na spoloènej tátnej hranici podpísanej v Budapeti 12. septembra 2002 (oznámenie è. 30/2004 Z. z.).
Protokol nadobudol platnos 5. decembra 2014 v súlade s èlánkom 2 ods. 1.
Do textu protokolu mono nahliadnu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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