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ZÁKON
z 28. januára 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní
po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole zneèisovania ivotného prostredia 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. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 359/2007 Z. z., zákona
è. 219/2008 Z. z., zákona è. 540/2008 Z. z., zákona
è. 396/2009 Z. z. a zákona è. 57/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 9 ods. 3 písm. a) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pri návrhu
zmeny vinice na iný druh po¾nohospodárskeho pozemku si vyiada odborné stanovisko Ústredného kontrolného a skúobného ústavu po¾nohospodárskeho a stanovisko dotknutého orgánu územnej samosprávy
obsahujúce zhodnotenie historických súvislostí a zámerov regionálneho rozvoja,.
2. V § 12 odsek 1 znie:
(1) Po¾nohospodársku pôdu mono poui na stavebné úèely a iné nepo¾nohospodárske úèely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Podkladom na vyznaèenie zmeny po¾nohospodárskeho
druhu pozemku v katastri je právoplatné rozhodnutie,
záväzné stanovisko alebo stanovisko orgánu ochrany
po¾nohospodárskej pôdy a geometrický plán, ak je
predmetom zmeny èas pozemku evidovaná v katastri.
V konaniach o zmene po¾nohospodárskeho druhu pozemku je orgán ochrany po¾nohospodárskej pôdy povinný zabezpeèi ochranu
a) najkvalitnejej po¾nohospodárskej pôdy v katastrálnom území pod¾a kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek uvedeného v osobitnom predpise,9d)
b) viníc..

5. § 12 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Povinnos zaplati odvod sa vzahuje aj na toho,
kto zabral po¾nohospodársku pôdu bez rozhodnutia orgánu ochrany po¾nohospodárskej pôdy pod¾a § 17.
(4) Ak odvod nebol zaplatený vèas, vzniká povinnos
zaplati penále za kadý, aj zaèatý deò omekania vo
výke 0,05 % z nezaplatenej sumy, a to poènúc dòom
nasledujúcim po dni splatnosti. Odvod a penále sú príjmom tátneho rozpoètu..
6. V § 17 ods. 5 písm. f) sa za slovo samosprávy;
vkladajú slová ak sa navrhuje odòatie vinice, vyjadrenie musí obsahova zhodnotenie historických súvislostí a zámerov regionálneho rozvoja;.
7. V § 17 ods. 5 písm. h) sa za slovom pôde èiarka
nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak
sa navrhuje odòatie vinice, odborné stanovisko Ústredného kontrolného a skúobného ústavu po¾nohospodárskeho,.
8. § 17 sa dopåòa odsekom 14, ktorý znie:
(14) Právoplatné rozhodnutie o trvalom odòatí je
podkladom na vydanie stavebného povolenia pod¾a
osobitných predpisov.11b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11b znie:

11b) Napríklad zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov, zákon
è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov..

9. V § 27a sa vypúajú slová výku odvodu,.
10. Za § 29b sa vkladá § 29c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 29c
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 27. februára 2014
Konania zaèaté pred 27. februárom 2014 sa dokonèia pod¾a úpravy úèinnej od 27. februára 2014..

3. V § 12 ods. 2 písm. a) sa za slovo pôdu vkladajú
slová a vinice.

Èl. II

4. V § 12 ods. 2 písmeno l) znie:
l) zaplati odvod za trvalé odòatie alebo doèasné odòatie najkvalitnejej po¾nohospodárskej pôdy v katastrálnom území pod¾a kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek a vinice (ïalej len odvod)..

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 131/1996 Z. z., zákona è. 80/1998 Z. z., zákona è. 219/2000 Z. z., zákona

Èiastka 14

Zbierka zákonov è. 34/2014

è. 193/2001 Z. z., zákona è. 419/2002 Z. z., zákona
è. 503/2003 Z. z., zákona è. 549/2004 Z. z., uznesenia
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 218/2005
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 537/2006 Z. z., zákona è. 396/2009 Z. z., zákona
è. 139/2010 Z. z., zákona è. 241/2012 Z. z., zákona
è. 57/2013 Z. z. a zákona è. 180/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 21 ods. 1 sa slovo a nahrádza èiarkou a za
slová lesných pozemkov sa vkladajú slová a v záujme
ochrany viníc.
2. V § 22 odsek 2 znie:
(2) Ak ide o druh po¾nohospodárskej pôdy  vinicu,
vzahuje sa odsek 1 aj na vinice v zastavanom území
obce..
Poznámka pod èiarou k odkazu 52 sa vypúa.
3. V § 22 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Odvod pod¾a odseku 1 je príjmom tátneho rozpoètu..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
Èl. III
Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 102/2007 Z. z., zákona
è. 232/2008 Z. z., zákona è. 442/2008 Z. z., zákona
è. 213/2009 Z. z., zákona è. 289/2009 Z. z., zákona
è. 402/2009 Z. z., zákona è. 503/2009 Z. z., zákona
è. 73/2010 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 58/2011 Z. z., zákona è. 158/2011 Z. z., zákona
è. 182/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona
è. 550/2011 Z. z., zákona è. 91/2012 Z. z., zákona
è. 28/2013 Z. z., zákona è. 95/2013 Z. z. a zákona
è. 180/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
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4. V § 1 ods. 3 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a i), ktoré znejú:
g) tvorba, výroba, oprava alebo údrba expozície alebo
výstavy pre verejného obstarávate¾a, ktorým je právnická osoba pod¾a osobitného predpisu,6ac) dodanie
tovaru alebo poskytovanie sluieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údrbu expozície alebo výstavy pre
verejného obstarávate¾a, ktorým je právnická osoba
pod¾a osobitného predpisu,6ac) a dodanie tovarov,
poskytnutie sluieb alebo uskutoènenie stavebných
prác na úèely retaurovania zbierkových predmetov,6ad)
h) vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duevnej èinnosti, ktorej výsledkom je divadelné dielo,
hudobné dielo, slovesné dielo alebo folklórne dielo
alebo vykonanie a pouitie umeleckého výkonu
chráneného pod¾a osobitného predpisu,6af)
i) tvorba, výroba, oprava alebo údrba ¾udových umeleckých výrobkov na úèely ¾udovoumeleckej výroby,6ag) dodanie tovaru alebo poskytnutie sluieb na
tvorbu, výrobu, opravu alebo údrbu ¾udových umeleckých výrobkov na úèely ¾udovoumeleckej výroby
a výkup výrobkov, ktoré sú výsledkom ¾udovej umeleckej výroby verejným obstarávate¾om, ktorý je
právnickou osobou pod¾a osobitného predpisu,6ah).
Doterajie písmená g) a h) sa oznaèujú ako písmená j)
a k).
Poznámky pod èiarou k odkazom 6ac, 6ad a 6af a
6ah znejú:

6ac) § 3 ods. 1 zákona è. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov.
6ad
) § 2 ods. 2 zákona è. 206/2009 Z. z.
6af
) Zákon è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorích predpisov.
6ag
) § 5 zákona Slovenskej národnej rady è. 4/1958 Zb. o ¾udovej
umeleckej výrobe a umeleckých remeslách.
6ah
) § 6 zákona Slovenskej národnej rady è. 4/1958 Zb..

2. V § 1 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo zákazku
vkladajú slová a zákazku pod¾a § 9 ods. 9.

5. V § 7 odsek 2 znie:
(2) Ak verejný obstarávate¾ poskytne osobe, ktorá
nie je verejným obstarávate¾om ani obstarávate¾om,
èas finanèných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nií ako 50 % finanèných
prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutoènenie stavebných prác a na poskytnutie sluieb, je táto osoba
povinná pouíva
a) postup pri zadávaní podlimitnej zákazky pod¾a § 100
a 102, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyia ako finanèný limit pod¾a § 4 ods. 3
písm. b),
b) postup pod¾a § 9 ods. 9 prvej vety, ak predpokladaná
hodnota zákazky je niia ako finanèný limit pod¾a
§ 4 ods. 3 písm. b)..

3. V § 1 ods. 3 písmeno f) znie:
f) tvorba, výroba, oprava alebo údrba scénických
a kostýmových výprav, dodanie tovaru alebo poskytnutie sluieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údrbu scénických a kostýmových výprav, dodanie notového materiálu, kúpa hudobných nástrojov,
náhradných dielov a prísluenstva hudobných nástrojov a oprava a údrba hudobných nástrojov,.

6. V § 9 odsek 9 znie:
(9) Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie sluby, ktorá
nespåòa podmienky pod¾a § 4 ods. 2 alebo ods. 3, verejný obstarávate¾ je povinný pri jej zadávaní dodra povinnosti pod¾a odsekov 3 a 5 a zabezpeèi, aby vynaloené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene; verejný obstarávate¾ evi-

1. § 1 ods. 2 sa dopåòa písmenom z), ktoré znie:
z) na zákazku na dodanie tovaru, na uskutoènenie stavebných prác a na poskytnutie sluieb v rámci opatrení spoloènej organizácie po¾nohospodárskych trhov.6aaa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6aaa znie:

6aaa) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára
spoloèná organizácia trhov s po¾nohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zruujú nariadenia Rady (EHS)
è. 922/72, (EHS) è. 234/79, (ES) è. 1037/2001 a (ES)
è. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom
znení..
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duje vetky doklady a dokumenty pä rokov od uzavretia zmluvy. Ak je predpokladaná hodnota zákazky pod¾a prvej vety rovnaká alebo vyia ne 1 000 eur, je
verejný obstarávate¾ povinný v profile zverejni raz
tvrroène súhrnnú správu o týchto zákazkách, v ktorej pre kadú zákazku uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávate¾a..
7. V § 46 odsek 2 znie:
(2) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe zrui
pouitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zrete¾a, pre ktoré
nemono od verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a poadova, aby vo verejnom obstarávaní pokraèoval, najmä ak sa zistilo poruenie tohto zákona, ktoré
má alebo by mohlo ma zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, alebo ak nebolo predloených
viac ne dve ponuky. Ak bola predloená len jedna ponuka a verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ nezruil pouitý postup zadávania zákazky, je povinný zverejni v profile odôvodnenie, preèo pouitý postup
nezruil..
8. V § 96 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Lehota pod¾a prvej vety neplynie poèas tátnych sviatkov
a dní pracovného pokoja; ustanovenie § 93 ods. 3 sa nepouije..
9. V § 98 odsek 1 znie:
(1) Verejný obstarávate¾ vyzve na rokovanie jedného
alebo viacerých vybratých záujemcov, s ktorými rokuje
o podmienkach zmluvy, ak
a) spåòa aspoò jednu z podmienok na pouitie priameho rokovacieho konania uvedených v § 58 písm. b),
d) a i),
b) v predchádzajúcom postupe pod¾a § 97 nebola predloená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predloených ponúk nevyhovuje poiadavkám urèeným verejným obstarávate¾om na predmet zákazky, a za
predpokladu, e pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutoènenie stavebných prác alebo na poskytnutie sluby sa zadáva
z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávate¾om, ktorú nemohol predvída,
a vzh¾adom na vzniknutú èasovú tieseò nemono
postupova pod¾a § 96; za mimoriadnu udalos sa
povauje najmä ivelná pohroma, havária alebo situácia bezprostredne ohrozujúca ivot alebo zdravie
¾udí alebo ivotné prostredie..
10. V § 100 odsek 1 znie:
(1) Pri zadávaní podlimitných zákaziek verejný obstarávate¾ postupuje pod¾a prvej èasti a
a) urèí predpokladanú hodnotu zákazky pod¾a podmienok platných v èase odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
b) vyaduje na preukázanie splnenia podmienok úèasti doklady pod¾a § 26 ods. 2, prípadne ïalie doklady, ktorými sa preukazuje finanèné a ekonomické
postavenie a technická alebo odborná spôsobilos
pod¾a § 27 a 30, a urèí ich v súlade s § 32 ods. 6; § 32
ods. 10 a 11 sa pouije primerane,
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c) posudzuje splnenie podmienok úèasti pod¾a § 33
a v súlade s výzvou na predkladanie ponúk; v prípade skupiny dodávate¾ov sa pouije § 31,
d) vypracuje súané podklady pod¾a § 34 a uverejní
ich v profile v èlenení pod¾a jednotlivých verejných
obstarávaní, a to po dobu piatich rokov odo dòa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk okrem èastí
súaných podkladov, ktoré obsahujú informácie
alebo dokumenty chránené pod¾a zákona; ak verejný obstarávate¾ povo¾uje predloenie variantných
rieení, postupuje pod¾a § 37 primerane,
e) poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na
predkladanie ponúk alebo v súaných podkladoch
bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní
od doruèenia iadosti o vysvetlenie, vetkým zainteresovaným záujemcom; záujemca môe poiada
o vysvetlenie najneskôr es pracovných dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,
f) ak ide o zákazku, pri ktorej
1. môe poda námietky aj iná osoba ne orgán tátnej správy pod¾a § 137 ods. 2 písm. b), na predkladanie ponúk sa pouije § 39 a na otváranie ponúk
§ 41,
2. nemôe poda námietky iná osoba ne orgán tátnej správy pod¾a § 137 ods. 2 písm. b), otvára ponuky na mieste a v èase uvedenom vo výzve na
predkladanie ponúk a spôsobom pod¾a odseku 6,
g) je povinný na vyhodnotenie ponúk zriadi komisiu,
ak je predpokladaná hodnota zákazky vyia ne
40 000 eur, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie sluieb a 200 000 eur, ak ide o uskutoènenie stavebných prác; pri jej zriaïovaní postupuje pod¾a
§ 40,
h) postupuje pri vyhodnocovaní ponúk pod¾a § 42
a pod¾a kritérií uvedených vo výzve na predkladanie
ponúk pod¾a § 35,
i) po vyhodnotení ponúk postupuje pod¾a § 44 primerane a pri uzavretí zmluvy postupuje pod¾a § 45 primerane; pri zruení postupu zadávania zákazky pouije § 46,
j) urèí lehotu na predkladanie ponúk tak, aby zahàòala èas potrebný na vypracovanie ponúk a vysvet¾ovanie súaných podkladov; lehota nesmie by kratia
ako 20 dní odo dòa odoslania výzvy na predkladanie
ponúk úradu,
k) urèí lehotu viazanosti ponúk tak, e zoh¾adní èas
potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy
s úspeným uchádzaèom,
l) postupuje pod¾a § 49a ods. 1 písm. b) a f) a odsekov 3 a 5,
m) môe vytvori a vies kvalifikaèný systém dodávate¾ov pod¾a § 80..
11. V § 100 ods. 3 sa za slová pri zadávaní podlimitnej zákazky poui elektronickú aukciu vkladajú slová
pod¾a § 43.
12. V § 100 sa odsek 6 dopåòa písmenom g), ktoré
znie:
g) pri pouití elektronickej aukcie je otváranie ponúk
neverejné a zápisnica sa neodosiela..
13. V § 101 odsek 1 znie:
(1) Verejný obstarávate¾ vyzve na rokovanie jedného
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alebo viacerých vybratých záujemcov, s ktorými rokuje
o podmienkach zmluvy, ak
a) spåòa aspoò jednu z podmienok uvedených v § 58
písm. b), d) a i),
b) v predchádzajúcom postupe pod¾a § 100 nebola
predloená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predloených ponúk nevyhovuje poiadavkám urèeným
verejným obstarávate¾om na predmet zákazky, a za
predpokladu, e pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutoènenie stavebných prác alebo na poskytnutie sluby sa zadáva
z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávate¾om, ktorú nemohol predvída,
a vzh¾adom na vzniknutú èasovú tieseò nemono
postupova pod¾a § 100; za mimoriadnu udalos sa
povauje najmä ivelná pohroma, havária alebo situácia bezprostredne ohrozujúca ivot alebo zdravie
¾udí alebo ivotné prostredie, alebo
d) ide o nové stavebné práce alebo sluby spoèívajúce
v opakovaní rovnakých alebo porovnate¾ných stavebných prác alebo sluieb realizovaných pôvodným
dodávate¾om za predpokladu, e
1. sú v súlade so základným projektom a pôvodná
zákazka bola zadávaná postupom pod¾a § 100,
2. predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola
urèená pod¾a § 5 ods. 2 písm. a),
3. informácia o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola u súèasou výzvy na predkladanie ponúk pri zadávaní pôvodnej zákazky a
4. opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od
uzavretia pôvodnej zmluvy..
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20. Za § 155m sa vkladá § 155n, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 155n
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 27. februára 2014
(1) Verejná súa, uia súa, rokovacie konanie so
zverejnením, súaný dialóg, koncesia, súa návrhov
alebo postup zadávania podlimitnej zákazky, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie pouité ako výzva na súa alebo výzva
na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do
26. februára 2014, sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do 26. februára 2014. Priame rokovacie konanie,
ktoré sa preukázate¾ne zaèalo do 26. februára 2014, sa
dokonèí pod¾a predpisov úèinných do 26. februára
2014.
(2) Na zákazku pod¾a § 9 ods. 9, ktorá sa preukázate¾ne zaèala do 26. februára 2014, sa vzahujú povinnosti pod¾a predpisov úèinných do 26. februára 2014.
(3) Povinnosti verejného obstarávate¾a pod¾a § 100
ods. 1 písm. l) sa nevzahujú na zákazku, pri ktorej bola výzva na predkladanie ponúk odoslaná úradu na
uverejnenie do 26. februára 2014..
Èl. IV
Zákon è. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
v znení zákona è. 198/2010 Z. z. a zákona è. 353/2012
Z. z. sa dopåòa takto:

14. V § 101 odsek 3 znie:
(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzahuje na pouitie
priameho rokovacieho konania pod¾a odseku 1
písm. c), ak ide o mimoriadnu udalos pod¾a osobitného predpisu,16a) a pod¾a § 58 písm. f)..

V § 37 sa odsek 3 dopåòa písmenom p), ktoré znie:
p) vydáva odborné stanovisko k zmene druhu pozemku
vinice a k odòatiu vinice pod¾a osobitného predpisu.37a).

15. V § 102 odsek 2 znie:
(2) Informáciu o uzavretí zmluvy pod¾a odseku 1 je
verejný obstarávate¾ povinný posiela aj pri uzavretí
rámcovej dohody do 14 dní po jej uzavretí. Verejný obstarávate¾ nie je povinný posiela úradu informáciu
o uzavretí zmluvy za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody. Informáciu o uzavretí zmluvy pod¾a odseku 1 úrad uverejní vo vestníku..

37a) § 9 ods. 3 písm. a) a § 17 ods. 5 písm. h) zákona è. 220/2004
Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 34/2014 Z. z..

16. V § 136 ods. 9 písmeno b) znie:
b) bolo vetkým uchádzaèom, záujemcom a úèastníkom, ktorí boli vylúèení, doruèené oznámenie o ich
vylúèení s uvedením dátumu doruèenia oznámenia
o vylúèení poslednému vylúèenému uchádzaèovi,
záujemcovi alebo úèastníkovi,.
17. V § 136 ods. 9 písmeno e) znie:
e) bolo vetkým uchádzaèom a úèastníkom, ktorých
ponuky alebo návrhy sa vyhodnocovali, doruèené
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo
návrhov s uvedením dátumu doruèenia..
18. V § 155m ods. 12 sa vypúa prvá veta.
19. V § 155m ods. 13 sa slová pred zriadením elektronického trhoviska nahrádzajú slovami po zriadení
elektronického trhoviska.

Poznámka pod èiarou k odkazu 37a znie:

Èl. V
Zákon è. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoloèenstvách sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 1 sa slová vetci vlastníci spoloène obhospodarovaných nehnute¾ností; nahrádzajú slovami
nadpoloviènou väèinou hlasov poèítanou pod¾a ve¾kosti spoluvlastníckych podielov na jednotlivých pozemkoch, ktoré sa majú sta spoloène obhospodarovanou nehnute¾nosou;5a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 139 ods. 2 Obèianskeho zákonníka..

2. V § 5 ods. 1 písm. c) sa za slová nehnute¾nos
vkladajú slová alebo spoloène obhospodarované nehnute¾nosti a na konci sa pripájajú tieto slová: alebo
spoloène obhospodarovaných nehnute¾ností.
3. V § 9 ods. 7 sa slovo môe v prípade prvého pouitia vo vete nahrádza slovom musí.
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4. V § 14 ods. 1 sa slová v médiu s celotátnou pôsobnosou, na svojom webovom sídle alebo na obvyklom mieste uverejnenia nahrádzajú slovami na obvyklom mieste uverejnenia, na svojom webovom sídle
alebo v médiu s celotátnou pôsobnosou.
5. V § 18 sa vypúa odsek 3.
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7. V § 28 ods. 2 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená b) a c).
8. V § 31 ods. 5 a 6 sa slová 28. februára nahrádzajú slovami 30. júna.
9. V § 31 ods. 9 sa slovo mája nahrádza slovom októbra.

Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.
6. V § 27 ods. 2 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená b) a c).

Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 27. februára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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35
ZÁKON
z 28. januára 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe
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. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 580/2003 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona
è. 561/2005 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z., zákona
è. 500/2007 Z. z., zákona è. 179/2008 Z. z., zákona
è. 435/2008 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z., zákona
è. 469/2009 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z., zákona
è. 133/2013 Z. z. a zákona è. 402/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Slová vyetrovanie plavebných nehôd, vyetrovanie plavebnej nehody, odborné vyetrenie plavebnej nehody, vyetrenie plavebnej nehody, odborné
vyetrovanie plavebných nehôd a odborné preetrenie plavebných nehôd vo vetkých tvaroch sa v celom
texte zákona nahrádzajú slovami odborné vyetrovanie plavebnej nehody v príslunom tvare.
2. V § 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) loïou vnútrozemskej plavby samohybné plavidlo
prevádzkované na vnútrozemských vodných cestách okrem malého plavidla, prievoznej lode, plávajúceho stroja a plávajúceho zariadenia,.
Doterajie písmená f) a k) sa oznaèujú ako písmená g) a l).
3. V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
a bezodkladne ich poskytne Dopravnému úradu na
zabezpeèenie úloh pod¾a § 39 písm. r).
4. V § 4 ods. 1, 3 a 8 sa slová plavebné znaky vo
vetkých tvaroch nahrádzajú slovami signálne znaky
v príslunom tvare.
5. V § 4 ods. 3 druhej vete sa za slovo práva vkladajú slová prevádzkovate¾om vodnej cesty.
6. V § 4 ods. 5 sa slová pod¾a § 39 písm. n) a plavebné
opatrenie o okamitom zastavení plavby pod¾a § 39
písm. o) nahrádzajú slovami pod¾a § 39 písm. o) a plavebné opatrenie o okamitom zastavení plavby pod¾a
§ 39 písm. p).
7. V § 4 ods. 8 prvej vete sa slová uskutoèni len na
základe záväzného stanoviska1b) Dopravného úradu
nahrádzajú slovami povoli len na základe záväzného
stanoviska1b) ministerstva a v tretej vete sa slová stav-

by na vodnej ceste nahrádzajú slovami takejto stavby.
8. V § 5 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: Dopravnému úradu alebo pred priplávaním do verejného
prístavu alebo pred odplávaním z verejného prístavu
poskytne elektronické hlásenie1c) do systému rieènych
informaèných sluieb. Dopravný úrad záznam o prihlásení plavidla a záznam o odhlásení plavidla z verejného
prístavu alebo elektronické hlásenie bezodkladne poskytne prevádzkovate¾ovi verejného prístavu. Prevádzkovate¾ verejného prístavu je povinný záznam o prihlásení plavidla, záznam o odhlásení plavidla z verejného
prístavu a elektronické hlásenie uchováva tri roky odo
dòa prihlásenia plavidla, odhlásenia plavidla z verejného prístavu alebo poskytnutia elektronického hlásenia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1c znie:

1c) Nariadenie Komisie (EÚ) è. 164/2010 z 25. januára 2010
o technických pecifikáciách pre elektronické hlásenia z lodí
pri vnútrozemskej plavbe uvedené v èlánku 5 smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných rieènych informaèných slubách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoloèenstve (Ú. v. EÚ L 57,
6. 3. 2010)..

9. V § 5 ods. 7 písm. a) sa slová Colného riadite¾stva
Slovenskej republiky nahrádzajú slovami colných orgánov a na konci sa pripájajú tieto slová: pri výkone
svojej èinnosti pod¾a § 3.
10. V § 5 ods. 7 sa vypúa písmeno d).
11. V § 5 sa vypúa odsek 9.
Doterajie odseky 10 a 15 sa oznaèujú ako odseky 9
a 14.
12. V § 5 ods. 11 sa slová § 39 písm. o) nahrádzajú
slovami § 39 písm. p) a vypúa sa druhá veta.
13. V § 5 odsek 12 znie:
(12) Plavidlá prevádzkovate¾a vodnej cesty pri výkone svojej èinnosti pod¾a § 3, Policajného zboru, Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ïalej len ozbrojené
sily), Hasièského a záchranného zboru, civilnej ochrany, colných orgánov a Dopravného úradu pouívajú verejné prístavy bez úhrady..
14. Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré znejú:
§ 5a
(1) Osoba, ktorá vykonáva èinnosti pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viaza-
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ná,2) je povinná urèi bezpeènostného poradcu na prepravu nebezpeèného tovaru (ïalej len bezpeènostný
poradca).
(2) Bezpeènostného poradcu nie je povinná urèi osoba pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná.2a)
(3) Na poiadanie Dopravného úradu je osoba, ktorá
vykonáva èinnosti pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,2) povinná oznámi
kontaktné údaje bezpeènostného poradcu v rozsahu
meno, priezvisko, adresa pre doruèovanie, telefonický
kontakt a emailová adresa.
(4) Dopravný úrad vydá osvedèenie o odbornej spôsobilosti bezpeènostného poradcu (ïalej len osvedèenie) iadate¾ovi o vydanie osvedèenia, ktorý absolvoval
kolenie a následne úspene vykonal skúku pod¾a
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná.2b) iados o absolvovanie kolenia a iados
o vykonanie skúky iadate¾a obsahuje osobné údaje
v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu,
dátum a miesto narodenia iadate¾a. Vzor osvedèenia
je uvedený v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.2c) Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osvedèenia, Dopravný úrad
vydá na základe písomnej iadosti duplikát osvedèenia.
(5) Ministerstvo poverí na základe písomnej iadosti
vykonávaním kolení iadate¾ov o vydanie osvedèenia
(ïalej len poverenie) fyzickú osobu, ktorá má miesto
podnikania, podnik alebo organizaènú zloku podniku
umiestnenú na území èlenského tátu Európskej únie
alebo zmluvného tátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a nepodniká v oblasti prepravy nebezpeèného tovaru, alebo právnickú osobu, ktorá má
sídlo, podnik alebo organizaènú zloku podniku umiestnenú na území èlenského tátu Európskej únie alebo
zmluvného tátu Dohody o Európskom hospodárskom
priestore a nepodniká v oblasti prepravy nebezpeèného
tovaru (ïalej len poverená osoba) ak predloí
a) výpis z obchodného registra, ivnostenského registra alebo obdobného registra nie starí ako tri mesiace,
b) zoznam lektorov, ktorý obsahuje aj osobné údaje
v rozsahu meno, priezvisko, titul a doklady o ich
kvalifikácii a praxi v oblasti prepravy, nakládky a vykládky nebezpeèného tovaru,
c) uèebné osnovy.
(6) Ak ministerstvo zistí, e poverená osoba nespåòa
podmienky pod¾a odseku 5, odníme jej poverenie.
(7) Dopravný úrad vytvára na základe zoznamov skúobných otázok katalóg otázok a vydá skúobný poriadok, ktorý obsahuje postup skúobnej komisie.
(8) Skúka pod¾a odseku 4 sa vykonáva pred skúobnou komisiou. Skúobnú komisiu zriaïuje a predsedu
a ostatných èlenov skúobnej komisie vymenúva a odvoláva predseda Dopravného úradu. Skúobná komisia je trojèlenná vrátane predsedu. Najmenej dvaja èlenovia skúobnej komisie musia by zamestnancami
Dopravného úradu.
(9) iadate¾ o vydanie osvedèenia podáva Dopravné-
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mu úradu iados, ktorá obsahuje meno, priezvisko,
adresu trvalého pobytu, tátnu príslunos, dátum
a miesto narodenia iadate¾a. K iadosti priloí potvrdenie o absolvovaní kolenia a protokol o vykonaní
skúky. Potvrdenie o absolvovaní kolenia vydáva poverená osoba a protokol o vykonaní skúky skúobná
komisia.
(10) Náleitosti iadosti o absolvovanie kolenia, iadosti o vykonanie skúky, podrobnosti o kolení
a skúke a o èinnosti skúobnej komisie ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 5b
(1) Na palube plavidla, ktoré prepravuje nebezpeèný
tovar, sa musí nachádza odborník pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.2d)
(2) Dopravný úrad vydá osvedèenie o osobitných znalostiach iadate¾ovi,2e) ktorý splnil podmienky ustanovené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.2d) iadate¾ o vydanie osvedèenia
o osobitných znalostiach podáva Dopravnému úradu
iados, ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, tátnu príslunos, dátum a miesto narodenia iadate¾a. K iadosti priloí potvrdenie o absolvovaní kolenia a protokol o vykonaní skúky; ak ide
o vydanie osvedèenia o osobitných znalostiach iadate¾ovi, ktorý absolvoval obnovovacie kolenie,2f) protokol
o vykonaní skúky sa neprikladá. Potvrdenie o absolvovaní kolenia vydáva osoba poverená pod¾a odseku 3
a protokol o vykonaní skúky skúobná komisia pod¾a
odseku 4. Na kolenie a skúku sa vzahuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.2f) iados o absolvovanie kolenia a iados o vykonanie skúky iadate¾a obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum
a miesto narodenia iadate¾a. Vzor osvedèenia o osobitných znalostiach je uvedený v medzinárodnej zmluve,
ktorou je Slovenská republika viazaná.2g) Ak dôjde
k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osvedèenia
o osobitných znalostiach, Dopravný úrad vydá na základe písomnej iadosti duplikát osvedèenia o osobitných znalostiach.
(3) Ministerstvo poverí na základe písomnej iadosti
vykonávaním kolení iadate¾ov o vydanie osvedèenia
o osobitných znalostiach fyzickú osobu, ktorá má miesto podnikania, podnik alebo organizaènú zloku podniku umiestnenú na území èlenského tátu Európskej
únie alebo zmluvného tátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a nepodniká v oblasti prepravy
nebezpeèného tovaru, alebo právnickú osobu, ktorá
má sídlo, podnik alebo organizaènú zloku podniku
umiestnenú na území èlenského tátu Európskej únie
alebo zmluvného tátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a nepodniká v oblasti prepravy nebezpeèného tovaru a ak spåòa podmienky pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná.2h) Ak ministerstvo zistí, e osoba poverená vykonávaním kolení iadate¾ov o vydanie osvedèenia
o osobitných znalostiach nespåòa podmienky pod¾a
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medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná,2h) odníme jej poverenie.
(4) Skúka pod¾a odseku 2 sa vykoná pred skúobnou komisiou pod¾a § 5a ods. 8.
(5) Náleitosti iadosti o absolvovanie kolenia, iadosti o vykonanie skúky, podrobnosti o kolení
a skúke a o èinnosti skúobnej komisie ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..
Poznámky pod èiarou k odkazom 2 a 2h znejú:

2) Èas 1 kapitola 1.8 bod 1.8.3.1 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských
vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 331/2010 Z. z.) v platnom
znení.
2a
) Èas 1 kapitola 1.8 bod 1.8.3.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských
vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 331/2010 Z. z.) v platnom
znení.
2b
) Èas 1 kapitola 1.8 bod 1.8.3 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahranièných
vecí Slovenskej republiky è. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
2c
) Èas 1 kapitola 1.8 bod 1.8.3.18 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských
vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 331/2010 Z. z.) v platnom
znení.
2d
) Èas 7 kapitola 7.1 bod 7.1.3.15, kapitola 7.2 bod 7.2.3.15
a èas 8 kapitola 8.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
2e
) Èas 8 kapitola 8.2 bod 8.2.2.8 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských
vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 331/2010 Z. z.) v platnom
znení.
2f
) Èas 8 kapitola 8.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
2g
) Èas 8 kapitola 8.6 bod 8.6.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahranièných
vecí Slovenskej republiky è. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
2h
) Èas 8 kapitola 8.2 bod 8.2.2.6 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských
vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 331/2010 Z. z.) v platnom
znení..

15. V § 5c ods. 1 sa slová Európskou dohodou o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských vodných cestách, ktorou je Slovenská republika viazaná nahrádzajú slovami medzinárodnou
zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná2i).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2i znie:

2i) Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpeèného
tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky
è. 331/2010 Z. z.) v platnom znení..

16. V § 5c ods. 2 sa slová Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských vodných cestách, ktorou je Slovenská republika viazaná nahrádzajú slovami medzinárodná
zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná2i).
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17. V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slovo zabezpeèenia
vkladajú slová a vykonávania prevádzky verejných
prístavov a zabezpeèenia.
18. V § 6 ods. 15 sa suma 4 845 000 eur nahrádza
sumou 5 000 000 eur.
19. V § 7 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Verejná vodná doprava je vnútrotátna, ak celá trasa prepravy a poskytovaných dopravných sluieb je výluène
na území Slovenskej republiky..
20. V § 8 písmeno b) znie:
b) zverejni prepravný poriadok na svojom webovom
sídle alebo iným vhodným spôsobom; ak v prepravnom poriadku nie je uvedený deò zaèiatku platnosti,
prepravný poriadok je platný odo dòa jeho zverejnenia na webovom sídle,.
21. Doterají text § 8 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ak niektoré dopravné sluby poskytuje na základe zmluvy s dopravcom vykonávajúci dopravca,5a) ustanovenia tohto zákona o dopravcovi sa vzahujú na nich
v rozsahu, v akom poskytujú dopravné sluby..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) Èl. 3 písm. h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) è. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa
mení a dopåòa nariadenie (ES) è. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334,
17. 12. 2010)..

22. V § 9 ods. 1 písm. b) sa slová telesne postihnutých osôb, zrakovo postihnutých osôb nahrádzajú slovami osôb so zdravotným postihnutím, osôb so zníenou pohyblivosou5b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5b znie:

5b) Èl. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) è. 1177/2010..

23. V § 9 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) na poiadanie ministerstva oznámi podmienky prístupu vo vzahu k preprave osôb so zdravotným postihnutím, osôb so zníenou pohyblivosou a sprevádzajúcich osôb..
24. V § 9 sa vypúajú odseky 3 a 4.
25. V § 10 písm. f) sa slová dopravcom urèené prepravné podmienky nahrádzajú slovami prepravný
poriadok.
26. V § 11 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú kodu na zdraví cestujúcich
a zvierat a na tovare, batoine alebo iných veciach
a rozsah z toho vyplývajúcich nárokov cestujúcich, odosielate¾ov a príjemcov vecí na náhradu kody alebo na z¾avu z ceny prepravy..
27. § 11 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Sanosti a reklamácie na plnenie záväzkov
z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom
pod¾a reklamaèného poriadku preskúmava Slovenská
obchodná inpekcia..
28. V § 12 ods. 1 sa vypúa písmeno c).
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29. V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba iada
o udelenie licencie na vykonávanie medzinárodnej verejnej vodnej dopravy, musí splni podmienky pod¾a
odseku 1 a preukáza finanènú spôsobilos..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
30. V § 12 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu licencie,
ministerstvo vydá na základe písomnej iadosti drite¾a
licencie duplikát licencie..
31. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 12a
Finanèná spôsobilos
(1) Finanène spôsobilý je dopravca, ktorý má dostatoènú hodnotu èistého obchodného imania9) na zaèatie
podnikania v medzinárodnej verejnej vodnej doprave
a na jeho pokraèovanie. Za dostatoènú hodnotu èistého
obchodného imania sa povauje, ak rozdiel medzi obchodným majetkom a záväzkami dopravcu dosahuje
aspoò hodnotu 5 000 eur na kadé plavidlo pouívané
v medzinárodnej verejnej vodnej doprave.
(2) Finanèná spôsobilos dopravcu musí trva po celý
èas podnikania v medzinárodnej verejnej vodnej doprave.
(3) Podkladom na zistenie finanènej spôsobilosti je
úètovná závierka10) dopravcu za bezprostredne predchádzajúce úètovné obdobie overená audítorom.11) Ak
sa iadate¾ovi o licenciu ude¾uje licencia po prvýkrát,
podkladom na zistenie finanènej spôsobilosti je potvrdenie o vinkulácii peòaných prostriedkov vo výke
pod¾a odseku 1 do dòa udelenia licencie na úète v banke alebo poboèke zahraniènej banky.
(4) Finanènú spôsobilos overuje ministerstvo z podkladov uvedených v odseku 3..
32. V § 14 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osvedèenia o odbornej spôsobilosti dopravcu, ministerstvo
vydá na základe písomnej iadosti drite¾a osvedèenia
o odbornej spôsobilosti dopravcu duplikát osvedèenia
o odbornej spôsobilosti dopravcu..
33. V § 15 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) iados právnickej osoby alebo fyzickej osoby
o udelenie licencie na vykonávanie medzinárodnej verejnej vodnej dopravy musí okrem údajov pod¾a odsekov 1 a 3 obsahova aj úètovnú závierku alebo potvrdenie o vinkulácii peòaných prostriedkov na úète
v banke alebo poboèke zahraniènej banky..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
34. V § 19 písmeno c) znie:
c) smrou drite¾a licencie alebo jeho vyhlásením za
màtveho,.

Èiastka 14

35. Doterají text § 19 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Drite¾ licencie je povinný vráti originál licencie
ministerstvu do 15 dní po skonèení jej platnosti okrem
zániku licencie pod¾a odseku 1 písm. c)..
36. § 20 sa vypúa.
37. Nadpis § 21 znie: Verejná vodná doprava vykonávaná zahraniènými dopravcami.
38. V § 21 odsek 3 znie:
(3) Licencia zahranièných dopravcov vydaná prísluným orgánom iného èlenského tátu Európskej
únie alebo iného zmluvného tátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore sa uznáva. Licenciu zahranièných dopravcov vydanú tretím tátom mono
uzna len na základe podmienok vzájomného uznávania..
39. V § 22 ods. 11 písm. c) sa slová akreditujúcou12f)
osobou nahrádzajú slovami akreditaèným orgánom12e)
alebo obdobným prísluným orgánom iného èlenského
tátu Európskej únie alebo iného zmluvného tátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
Poznámka pod èiarou k odkazu 12e znie:

12e) Zákon è. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

40. V § 22 ods. 11 písm. d) sa vypúajú slová a najmenej 5 rokov praxe v oblasti vnútrozemskej plavby.
41. V § 22 sa odsek 11 dopåòa písmenom g), ktoré
znie:
g) predloí pravidlá overovania technickej spôsobilosti
plavidiel, ktoré musia by v súlade s technickými poiadavkami ustanovenými v osobitnom predpise.12f).
Poznámka pod èiarou k odkazu 12f znie:

12f) § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 193/2009
Z. z..

42. V § 22 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý
znie:
(12) Poverenie pod¾a odseku 11 ministerstvo udelí
na dobu urèitú, najviac do uplynutia èasu platnosti
akreditácie uvedeného v osvedèení o akreditácii.12e) Poverená právnická osoba je povinná oznámi ministerstvu vetky zmeny týkajúce sa podmienok pod¾a odseku 11 do 15 dní od vzniku týchto zmien..
Doterajie odseky 12 a 17 sa oznaèujú ako odseky 13 a 18.
43. V § 22 ods. 14 sa slová zahranièného plavidla
(§ 28 ods. 7) nahrádzajú slovami plavidla, ktorého
lodné listiny sú vydané orgánmi tretích tátov (§ 28
ods. 7),.
44. V § 22 odsek 16 znie:
(16) Nebezpeèné tovary mono dopravova vodnou
cestou plavidlami, ktoré majú osvedèenie o schválení
plavidla pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.12g) iadate¾ o vydanie osvedèenia o schválení plavidla priloí k iadosti okrem dokumentov pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná12h) správu o vykonaní
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technickej prehliadky pod¾a medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná,12h) ktorú vyhotoví uznaná klasifikaèná spoloènos.12i).
Poznámky pod èiarou k odkazom 12g a 12i znejú:

12g) Èas 1 kapitola 1.16 a èas 8 kapitola 8.1 Európskej dohody
o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva
zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 331/2010 Z. z.)
v platnom znení.
12h
) Èas 9 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)
(Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
12i
) Èas 1 kapitola 1.15 bod 1.15.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských
vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 331/2010 Z. z.) v platnom
znení..

45. V § 22 ods. 17 sa vypúajú slová vo Vestníku
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky a.
46. V § 22a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Ak
plavidlo spåòa poiadavky na technickú spôsobilos
a prevádzkovú spôsobilos pod¾a tohto zákona a veobecne záväzných právnych predpisov vydaných na
jeho vykonanie aj po opätovnej technickej prehliadke
a prehliadke prevádzkovej spôsobilosti, Dopravný úrad
predåi platnos lodného osvedèenia..
47. V § 23 odsek 2 znie:
(2) Státie plávajúceho zariadenia na vodnej ceste
alebo v prístave je moné iba s platným lodným osvedèením, na základe rozhodnutia o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave..
48. V § 23 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3
a 10, ktoré znejú:
(3) O povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave rozhoduje Dopravný úrad na
základe iadosti prevádzkovate¾a plavidla po vydaní
lodného osvedèenia; ak ide o plávajúce zariadenie, ktoré podlieha registrácii, musí by zapísané v registri plavidiel vedenom Dopravným úradom.
(4) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 3 je kópia lodného osvedèenia, súhlas správcu vodného toku12j) a súhlas tátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.12k) Ak
ide o iados o povolenie státia v prístave, prílohou
k iadosti je aj zmluva o budúcej zmluve s prevádzkovate¾om verejného prístavu, ktorej predmet plnenia je
v súlade s § 6 ods. 2.
(5) Dopravný úrad preruí konanie o povolení státia
plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave, ak u zaèalo iné konanie o povolení státia toho istého alebo iného plávajúceho zariadenia na tom istom
mieste a nebolo ete právoplatne rozhodnuté v tejto
veci.
(6) Dopravný úrad v rozhodnutí o povolení státia
plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave
upraví podmienky bezpeènosti a plynulosti prevádzky
plavidla a miesto státia plávajúceho zariadenia. Povolenie státia plávajúceho zariadenia sa vydáva na dobu
urèitú, najviac na dobu platnosti lodného osvedèenia
plávajúceho zariadenia.
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(7) Ak dôjde k zmene technických údajov plávajúceho zariadenia, prevádzkovate¾ plávajúceho zariadenia
je povinný poiada Dopravný úrad o vyjadrenie, v ktorom Dopravný úrad urèí, èi sa podstatne zmenil skutkový stav vo veci státia plávajúceho zariadenia, a èi je
prevádzkovate¾ plávajúceho zariadenia povinný poiada Dopravný úrad o vydanie nového rozhodnutia o povolení státia plávajúceho zariadenia. Nadobudnutím
právoplatnosti nového rozhodnutia o povolení státia
plávajúceho zariadenia stráca pôvodné rozhodnutie
platnos. Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu povolenia státia plávajúceho zariadenia, Dopravný úrad vydá na základe písomnej iadosti duplikát povolenia státia plávajúceho zariadenia.
(8) Zriadi poièovòu plavidiel na vodnej ceste alebo
v prístave je moné len na základe rozhodnutia Dopravného úradu o zriadení poièovne plavidiel. O zriadení
poièovne plavidiel na vodnej ceste alebo v prístave rozhoduje Dopravný úrad na základe iadosti. Prílohou
k iadosti je súhlas správcu vodného toku12j) a súhlas
tátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.12k) Ak ide
o iados o zriadenie poièovne v prístave, prílohou
k iadosti je aj zmluva o budúcej zmluve s prevádzkovate¾om verejného prístavu, ktorej predmet plnenia je
v súlade s § 6 ods. 2. Dopravný úrad v rozhodnutí
o zriadení poièovne plavidiel upraví podmienky jej
zriadenia a prevádzkovania. Rozhodnutie o zriadení
poièovne plavidiel stráca platnos, ak poièovòa nebola zriadená do jedného roka odo dòa, keï toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnos.
(9) Dopravný úrad rozhodne o zruení poièovne
plavidiel, ak
a) je poièovòa plavidiel zriadená alebo prevádzkovaná
bez rozhodnutia o jej zriadení,
b) boli závane alebo opakovane poruené podmienky
urèené v rozhodnutí o zriadení poièovne plavidiel,
c) poièovòa plavidiel nebola prevádzkovaná po dobu
dlhiu ako jeden rok od jej zriadenia alebo odo dòa,
keï plavebný inpektor zistil, e poièovòa plavidiel
nie je prevádzkovaná,
d) poièovòa plavidiel ohrozuje plynulos alebo bezpeènos plavebnej prevádzky alebo
e) v súvislosti so zriadením alebo prevádzkovaním poièovne plavidiel bol závane alebo opakovane poruený veobecne záväzný právny predpis alebo plavebné opatrenie.
(10) Dopravný úrad môe rozhodnú o odstránení
plavidla z vodnej cesty na náklady prevádzkovate¾a plavidla, ak prevádzkovate¾ plavidla poruil povinnosti
ustanovené týmto zákonom..
Poznámky pod èiarou k odkazom 12j a 12k znejú:

12j) § 48 ods. 4 zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov.
12k
) § 68 zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorích predpisov..

Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 11
a 14.
49. V § 23 ods. 14 sa slová § 39 písm. h) nahrádzajú
slovami § 39 písm. g).
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50. § 23 sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
(15) V prípade pochybnosti kto je prevádzkovate¾om
plavidla, je v konaniach pod¾a § 39 písm. b) prvého
bodu a písm. m) úèastníkom konania aj vlastník plavidla. V konaní pod¾a prvej vety sa povinnos odstráni
plavidlo alebo sankcia uloí vlastníkovi plavidla, ak nepreukáe, e prevádzkovate¾om plavidla je iná osoba..
51. V § 24 ods. 1 úvodná veta znie: Register plavidiel
je verejný a kadý má právo na základe písomnej iadosti do neho nahliada a robi si z neho výpisy alebo
odpisy. Do registra plavidiel sa zapisujú tieto údaje:.
52. V § 24 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Pri nahliadaní do registra plavidiel, robení výpisov alebo odpisov z registra plavidiel alebo pri sprístupòovaní údajov z registra plavidiel vrátane osobných
údajov pod¾a odseku 1 sa postupuje pod¾a osobitného
predpisu.13aa) Sprístupòova dátum narodenia sa zakazuje. Vlastníkovi plavidla sa na jeho iados sprístupní
aj jeho dátum narodenia. Osobe, ktorá vykonáva prevádzku plavidla vo vlastnom mene a na základe zmluvy
s vlastníkom plavidla, a osobám, s ktorými vlastník
plavidla uzavrel zmluvu o prevádzke plavidla, sa na ich
iados sprístupní aj ich dátum narodenia. Údaje z registra plavidiel sa poskytujú v rozsahu pod¾a osobitného predpisu13ab) do systému rieènych informaèných
sluieb..
Doterajie odseky 2 a 12 sa oznaèujú ako odseky 3
a 13.
Poznámky pod èiarou k odkazom 13aa a 13ab znejú:

13aa) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorích predpisov.
13ab
) § 16 ods. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 193/2009 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 416/2009 Z. z..

53. V § 24 odsek 3 znie:
(3) iados o zápis do registra plavidiel podáva prevádzkovate¾ plavidla Dopravnému úradu. Dopravný
úrad zapisuje plavidlo do registra plavidiel a pride¾uje
mu evidenèné oznaèenie; za oznaèenie plavidla evidenèným oznaèením zodpovedá prevádzkovate¾ plavidla. Zápisom plavidla alebo záloného práva k plavidlu
do registra plavidiel nevzniká vlastnícke právo k plavidlu ani záloné právo k plavidlu..
54. V § 24 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
a nie sú registrované mimo územia Slovenskej republiky, okrem plavidiel urèených výluène na portovú èinnos vykonávanú na vodných plochách vymedzených
plavebným opatrením..
55. V § 24 sa vypúa odsek 5.
Doterajie odseky 6 a 13 sa oznaèujú ako odseky 5
a 12.
56. V § 24 ods. 5 úvodná veta znie: K iadosti pod¾a
odseku 3 prevádzkovate¾ plavidla prikladá v origináli
alebo v úradne osvedèenej kópii.
57. V § 24 ods. 5 písm. e) sa za slovo zápisu vkladá
èiarka a slová alebo obdobný doklad preukazujúci, e
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plavidlo nie je sa nahrádzajú slovami ak bolo plavidlo.
58. V § 24 ods. 7 úvodnej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: jej z úradnej èinnosti známe, e je.
59. V § 24 odseky 10 a 12 znejú:
(10) Evidencie pod¾a § 39 písm. l) tretieho, tvrtého,
iesteho, siedmeho a desiateho bodu vedené Dopravným úradom sú neverejné a na sprístupòovanie údajov
z nich sa nevzahuje osobitný predpis.13aa) Nahliadnu
do nich a iada z nich informácie, výpis alebo odpis
môe ten, kto preukáe právny záujem. Do evidencií
pod¾a § 39 písm. l) tvrtého a iesteho bodu a evidencií
lodných listín pod¾a § 39 písm. i) prvého a tvrtého
bodu sa zapisujú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko alebo názov, dátum narodenia a adresa trvalého
pobytu, miesto podnikania alebo sídlo vlastníka plavidla alebo prevádzkovate¾a plavidla. Do evidencie pod¾a § 39 písm. l) siedmeho bodu sa zapisujú osobné
údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresa trvalého pobytu plavebného inpektora. Do evidencie dokladov pod¾a § 39 písm. i) druhého,
tretieho a piateho bodu sa zapisujú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a titul, fotografia, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, tátna príslunos, podpis a èíslo obèianskeho preukazu alebo
obdobného dokladu iadate¾a o preukaz odbornej spôsobilosti.
(11) Údaje z evidencie poièovní plavidiel vedenej
Dopravným úradom sú zverejnené na webovom sídle
Dopravného úradu v rozsahu meno a priezvisko alebo
názov, miesto podnikania alebo sídlo prevádzkovate¾a
poièovne, dátum zriadenia a zruenia poièovne,
miesto prevádzky poièovne na úèely informovania verejnosti o prevádzkovaných poièovniach plavidiel na
vodných cestách.
(12) Údaje z evidencie poverení na vykonávanie kvalifikaèného kurzu vedenej Dopravným úradom sú zverejnené na webovom sídle Dopravného úradu v rozsahu meno, priezvisko, miesto podnikania fyzickej osoby
alebo názov a sídlo právnickej osoby a identifikaèné
èíslo, ak jej bolo pridelené na úèely informovania verejnosti o osobách poverených vykonávaním kvalifikaèného kurzu..
60. § 24 sa dopåòa odsekom 13, ktorý znie:
(13) Evidencia osvedèení pod¾a § 5a ods. 4 a evidencia osvedèení o osobitných znalostiach pod¾a § 5b sú
vedené Dopravným úradom a obsahujú aj osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, tátna príslunos a adresa trvalého pobytu. Evidencie pod¾a prvej vety sú zverejnené na webovom sídle
Dopravného úradu vrátane osobných údajov v rozsahu
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu na úèely informovania verejnosti o bezpeènostných poradcoch
a odborníkoch v oblasti prepravy nebezpeèného tovaru..
61. V § 25 ods. 1 sa za slová vnútrozemskej plavby
vkladajú slová malé plavidlo, ktoré podlieha registrácii,.
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62. § 28 vrátane nadpisu znie:
§ 28
Lodné listiny
(1) Lodné listiny pod¾a odsekov 2 a 4 sú verejné listiny.
(2) Na plavidle poèas prevádzky, okrem malých plavidiel, musia by uloené originály týchto lodných listín:
a) lodné osvedèenie, doèasné lodné osvedèenie12da) alebo doplnkové lodné osvedèenie;12da) na plavidlách
bez posádky môe by lodné osvedèenie nahradené
identifikaènou tabu¾kou,
b) ciachový preukaz,
c) zoznam èlenov posádky plavidla, ktorý obsahuje
osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum
a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu a druh
a èíslo dokladu totonosti; na osobných lodiach, ktoré vykonávajú medzinárodnú plavbu, aj zoznam cestujúcich, ktorý obsahuje osobné údaje v rozsahu
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu a druh a èíslo dokladu totonosti,
d) lodný denník na plavidlách s vlastným pohonom
a na plávajúcich strojoch,
e) palubný denník,
f) dokumenty pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná,15a)
g) kontrolná kniha odovzdávaných olejov na plavidlách s vlastným pohonom, na plávajúcich strojoch
a na plávajúcich zariadeniach so zabudovanými nádrami na odpadové vody.
(3) Okrem lodných listín pod¾a odseku 2 musia by
na plavidle poèas prevádzky uloené
a) povolenie na zriadenie a prevádzkovanie rádiovej
stanice, ak má plavidlo takúto stanicu,
b) správa o revízii vyhradeného technického zariadenia
pod¾a druhu vyhradeného technického zariadenia,
c) doklad o poistení zodpovednosti za kodu spôsobenú prevádzkou plavidla,
d) povolenie na státie plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave, ak je plávajúcim zariadením.
(4) Na malom plavidle poèas prevádzky musí by
okrem dokumentov pod¾a odseku 3 uloený originál
lodného osvedèenia alebo originál osobitného povolenia na prevádzku plavidla.
(5) Pri ude¾ovaní alebo odnímaní povolenia na zriaïovanie, prevádzkovanie alebo prechovávanie rádiovej
stanice sa postupuje pod¾a osobitného predpisu.16)
(6) Lodné listiny a dokumenty pod¾a odsekov 2 a 4
musia by na poiadanie predloené Dopravnému úradu.
(7) Lodné listiny plavidiel vydané orgánmi tretích
tátov na prevádzku plavidla na vodných cestách Slovenskej republiky mono uzna len na základe podmienok vzájomného uznávania alebo podmienok ustanovených v medzinárodných zmluvách.
(8) Lodné osvedèenie je lodná listina, ktorou sa preukazuje spôsobilos plavidla na plavbu. Vydáva ho Dopravný úrad. Lodné osvedèenie a doplnkové lodné
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osvedèenie sa vydávajú na dobu urèitú. Doba platnosti
lodného osvedèenia nového plavidla je najviac pä rokov, ak ide o osobnú loï alebo malé plavidlo, alebo desa rokov, ak ide o ostatné plavidlá. Doba platnosti lodného osvedèenia plavidla, ktoré je u v prevádzke, sa
urèí na základe overených výsledkov technickej prehliadky a prehliadky prevádzkovej spôsobilosti plavidla; v tom prípade doba platnosti nesmie prekroèi doby
platnosti pod¾a tvrtej vety.
(9) Osobitné povolenie na prevádzku plavidla je
krátkodobo platná lodná listina, ktorá nahrádza lodné
osvedèenie. Vydáva ho Dopravný úrad na základe iadosti prevádzkovate¾a plavidla na dobu nevyhnutne
potrebnú. Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osobitného povolenia na prevádzku plavidla,
Dopravný úrad vydá na základe písomnej iadosti duplikát osobitného povolenia na prevádzku plavidla.
(10) Zoznam èlenov posádky plavidla je lodná listina,
ktorá obsahuje údaje o osobách, ktoré tvoria posádku
plavidla. Ak sa na plavidle nachádzajú aj rodinní prísluníci èlena posádky plavidla, zapisujú sa do zoznamu posádky plavidla ako cestujúci.
(11) Ciachový preukaz je lodná listina potvrdzujúca
rozmery a uitoènú hmotnos plavidla. Vydáva ho Dopravný úrad na dobu urèitú, najviac na desa rokov. Ak
dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu ciachového preukazu, Dopravný úrad vydá na základe písomnej iadosti duplikát ciachového preukazu.
(12) Palubný denník je lodná listina, ktorú potvrdzuje Dopravný úrad a slúi na evidenciu pracovného èasu
a èasu oddychu èlenov posádky plavidla. Do palubného
denníka sa poèas prevádzky plavidla denne zapisujú
údaje o plavbe, a to reim plavby, zaèiatok plavby, preruenie plavby, èas zahájenia a ukonèenia odpoèinku
kadého èlena posádky plavidla.
(13) Lodný denník je lodná listina, ktorú potvrdzuje
Dopravný úrad. Do lodného denníka sa poèas prevádzky plavidla denne zapisujú vetky dôleité údaje o plavbe, a to najmä reim plavby, zaèiatok a ukonèenie plavby, preruenie plavby a vetky závané udalosti, ktoré
sa prihodili poèas prevádzky plavidla alebo v príèinnej
súvislosti s touto prevádzkou.
(14) Kontrolná kniha odovzdávaných olejov je lodná
listina, do ktorej sa zapisujú údaje pod¾a prílohy è. 9
Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských
vodných cestách. Vydáva ju Dopravný úrad na základe
iadosti prevádzkovate¾a plavidla.
(15) Za zápis údajov do lodných listín uvedených
v odsekoch 11 a 13 zodpovedá vodca plavidla..
Poznámky pod èiarou k odkazu 15a a 16 znejú:

15a) Èas 8 kapitola 8.1 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských vodných
cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí
Slovenskej republiky è. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
16
) Zákon è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
v znení neskorích predpisov..

63. V § 29 odsek 3 znie:
(3) Èlen posádky plavidla, okrem pomocného lodníka, musí by odborne spôsobilý pod¾a § 30..
64. V § 29 ods. 4 druhá a tretia veta znejú: Drite¾
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preukazu odbornej spôsobilosti musí najneskôr do
troch mesiacov odo dòa dovàenia veku 50 rokov a potom kadých pä rokov a najneskôr do troch mesiacov
odo dòa dovàenia veku 65 rokov a potom kadoroène
preukáza zdravotnú spôsobilos lekárskym posudkom nie starím ako tri mesiace; Dopravný úrad na základe lekárskeho posudku potvrdí zdravotnú spôsobilos lodnému kapitánovi I. triedy a lodnému kapitánovi
II. triedy na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe
è. 4..
65. V § 29 odsek 6 znie:
(6) Ïalím èlenom posádky plavidla nad rámec urèený minimálnym poètom èlenov posádky plavidla je
pomocný lodník. Na funkciu pomocný lodník môe by
zaradená fyzická osoba, ktorá dosiahla vek najmenej
16 rokov, má základné vzdelanie, je zdravotne spôsobilá a bezúhonná, prièom palubné práce na plavidle musí
vykonáva pod doh¾adom odborne spôsobilého èlena
posádky plavidla, ktorého urèí vodca plavidla..
66. V § 31 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Prevádzkovanie malých plavidiel, ktoré sú urèené len na
portové a oddychové úèely s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW a s dåkou trupu do 20 m, môe
vykonáva aj fyzická osoba, ktorá dosiahla vek najmenej 8 rokov a nie je drite¾om osvedèenia (preukazu) odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla iba pri vykonávaní portovej èinnosti na vodných plochách
vymedzených plavebným opatrením..
67. V § 31 sa odsek 4 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) má poadovaných kolite¾ov pod¾a odseku 13..
68. V § 31 ods. 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) výpis z obchodného registra, ivnostenského registra alebo obdobného registra nie starí ako tri mesiace,.
Doterajie písmená b) a f) sa oznaèujú ako písmená c) a g).
69. V § 31 ods. 5 písm. g) sa na konci bodka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: výcvikovým
plavidlom je malé plavidlo, ktoré musí by poèas praktickej výuèby kvalifikaèného kurzu a tátnej skúky
oznaèené èitate¾ným a nezmazate¾ným odnímate¾ným
nápisom VÝCVIKOVÉ PLAVIDLO s výkou najmenej
10 cm, umiestneným na dobre vidite¾nom mieste na
malom plavidle..
70. V § 31 ods. 14 písmeno b) znie:
b) vykonáva kvalifikaèné kurzy na schválenom výcvikovom plavidle,.
71. V § 31 ods. 14 písmeno f) znie:
f) oznámi deò, miesto a èasový harmonogram konania kvalifikaèného kurzu Dopravnému úradu najneskôr pä pracovných dní pred dòom jeho konania;
zmenu týchto údajov a zruenie termínu oznámi Dopravnému úradu bezodkladne,.
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tografia iadate¾a s rozmermi 3 × 3,5 cm; prièom
k iadosti o vydanie prvej sluobnej lodníckej kniky sa
prikladá aj lekársky posudok nie starí ako tri mesiace.
K iadosti pod¾a odseku 3 sa prikladá farebná fotografia iadate¾a s rozmermi 3 × 3,5 cm a lekársky posudok
nie starí ako tri mesiace..
74. V § 31b ods. 5 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) zdravotnú spôsobilos èlena posádky plavidla,.
Doterajie písmená f) a h) sa oznaèujú ako písmená g) a i).
75. V § 31b sa vypúa odsek 6.
Doterajie odseky 7 a 10 sa oznaèujú ako odseky 6
a 9.
76. V § 31b ods. 8 sa slová odseku 8 nahrádzajú
slovami odseku 7.
77. V § 32 ods. 2 prvej vete sa vypúajú slová alebo
právnická osoba poverená ministerstvom pod¾a § 22
ods. 11 a v druhej vete sa slová klasifikaèný preukaz
plavidla nahrádzajú slovami potvrdenie o klasifikaènej triede.
78. V § 32 sa vypúajú odseky 3 a 5.
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.
79. V § 34 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto vety:
Ak do troch rokov od vydania správy o výsledkoch odborného vyetrovania plavebnej nehody vyjdú najavo
také skutoènosti alebo dôkazy, ktoré preukazujú, e
závery vyplývajúce z výsledkov odborného vyetrovania
plavebnej nehody v správe sú nesprávne, Dopravný
úrad vydá novú správu o výsledkoch odborného vyetrovania plavebnej nehody alebo obnoví odborné vyetrovanie plavebnej nehody a po jeho skonèení vydá novú
správu o výsledkoch odborného vyetrovania plavebnej
nehody. V novej správe o výsledkoch odborného vyetrovania plavebnej nehody sa uvedú dôvody jej vydania.
Vydaním novej správy o výsledkoch odborného vyetrovania plavebnej nehody sa pôvodná správa o výsledkoch odborného vyetrovania plavebnej nehody zruuje..
80. V § 38 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová:
oznamuje Európskej komisii opatrenia, ktoré navrhuje prija pod¾a § 5c ods. 3 a plní oznamovaciu povinnos
pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,21a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 21a znie:

21a) Èas 1 kapitola 1.8 bod 1.8.4 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských
vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 331/2010 Z. z.) v platnom
znení..

72. V § 31 ods. 14 písm. k) sa za slovo zabezpeèi
vkladá slovo schválené.

81. V § 38 písmeno h) znie:
h) postupuje pri uznávaní klasifikaèných spoloèností
pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná,12h).

73. V § 31b odsek 4 znie:
(4) K iadosti pod¾a odseku 2 sa prikladá farebná fo-

82. V § 38 písm. i) sa slová (§ 22 ods. 12) nahrádzajú slovami (§ 22 ods. 13).
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83. § 38 sa dopåòa písmenami o) a t), ktoré znejú:
o) poveruje osoby vykonávaním kolení iadate¾ov o vydanie osvedèenia pod¾a § 5a ods. 4 alebo vykonávaním kolení iadate¾ov o vydanie osvedèenia o osobitných znalostiach pod¾a § 5b a odoberá takéto
poverenia,
p) schva¾uje sadzobník úhrad za pouívanie verejných
prístavov,
q) ude¾uje súhlas pod¾a § 6 ods. 5,
r) vedie evidenciu o prioritnom investiènom majetku,
s) vydáva povolenie na prepravu pod¾a osobitného
predpisu,21c)
t) poskytuje dopravcovi dotácie pod¾a § 21c..
Poznámka pod èiarou k odkazu 21c znie:

21c

) Nariadenie Rady (ES) è. 1356/96 z 8. júla 1996 o spoloèných
pravidlách uplatnite¾ných na vnútrozemskú nákladnú
a osobnú vodnú dopravu medzi èlenskými tátmi z h¾adiska
slobody poskytova také dopravné sluby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2; Ú. v. ES L 175, 13. 7. 1996)..

84. V § 38a ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: a ich súèastí.
85. V § 38a ods. 3 písmeno e) znie:
e) podie¾a sa na vývoji a implementácii a vykonáva
správu nových dopravných technológií a riadiacich
systémov vodnej dopravy; na nakladanie s týmito
dopravnými technológiami a riadiacimi systémami
sa vyaduje súhlas ministerstva,.
86. V § 38a sa odsek 3 dopåòa písmenami g) a h), ktoré znejú:
g) plní úlohy urèené ministerstvom, ktoré k nej vykonáva zriaïovate¾skú funkciu,
h) je povinná zasla na základe iadosti ministerstva
vyjadrenie vo veci pod¾a § 38 písm. m) a n)..
87. V § 39 písm. a) druhom bode sa za slovo plavidiel vkladajú slová a poièovní plavidiel.
88. V § 39 písm. a) tvrtom bode sa za slová aobných zariadení vkladajú slová umiestnených na plavidlách a slová § 23 ods. 4 sa nahrádzajú slovami
§ 23 ods. 7.
89. V § 39 sa písmeno a) dopåòa siedmym a ôsmym
bodom, ktoré znejú:
7. odbornou spôsobilosou bezpeènostných poradcov a odborníkov,
8. prepravou nebezpeèných tovarov..
90. V § 39 písmeno d) znie:
d) schva¾uje
1. technickú dokumentáciu na individuálnu stavbu
alebo rekontrukciu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súèasne nepodlieha povinnej
klasifikácii,
2. typovú dokumentáciu na individuálnu stavbu
malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súèasne nepodlieha povinnej klasifikácii,
3. uèebné osnovy kvalifikaèných kurzov, kolite¾ov
a výcvikové plavidlá,.
91. V § 39 písm. e) sa na konci èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak dôjde k jeho
strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu, Dopravný
úrad vydá na základe písomnej iadosti jeho duplikát,.
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92. V § 39 písmeno h) znie:
h) vydáva povolenie na usporiadanie verejných podujatí pod¾a èlánku 1.23 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách,.
93. V § 39 písm. i) druhom bode sa za slovo plavidiel vkladajú slová a vedúcich plavby na plavebnej
komore.
94. V § 39 sa za písmeno i) vkladajú nové písmená j)
a k), ktoré znejú:
j) predluje platnos lodného osvedèenia a doèasného
lodného osvedèenia,
k) vydáva potvrdenie zdravotnej spôsobilosti (§ 29
ods. 4),.
Doterajie písmená j) a r) sa oznaèujú ako písmená l) a s).
95. V § 39 písm. l) prvý bod znie:
1. evidenciu poverení na vykonávanie kvalifikaèného kurzu,.
96. V § 39 písm. l) tretí bod znie:
3. evidenciu lodných listín a dokladov pod¾a písmena i),.
97. V § 39 sa písmeno l) dopåòa ôsmym a desiatym
bodom, ktoré znejú:
8. evidenciu osvedèení pod¾a § 5a ods. 4,
9. evidenciu osvedèení o osobitných znalostiach
pod¾a § 5b,
10. evidenciu osvedèení o schválení plavidla pod¾a
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,22a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 22a znie:

22a) Èas 1 kapitola 1.16 body 1.16.1.2.5 a 1.16.15 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po
vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 331/2010
Z. z.) v platnom znení..

98. V § 39 písm. n) sa vypúa tretí bod.
Poznámka pod èiarou k odkazu 23a sa vypúa.
99. V § 39 písm. o) prvom bode sa za slovo plavidiel
vkladajú slová a poièovní plavidiel.
100. § 39 sa dopåòa písmenami t) a y), ktoré znejú:
t) vydáva povolenie na medzinárodnú prepravu nebezpeèného tovaru v tankových plavidlách pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23a) predluje platnos tohto povolenia; ak dôjde
k jeho strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu,
vydá na základe písomnej iadosti jeho duplikát
a oznamuje Správnemu výboru23b) iadosti o vydanie
povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpeèného
tovaru tankovými plavidlami, zamietnuté iadosti
a vydané povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpeèného tovaru tankovými plavidlami,
u) môe na základe odporúèania Správneho výboru23b)
vyda schva¾ovacie osvedèenie pod¾a medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23c)
v) vydáva osvedèenie pod¾a § 5a ods. 4 a predluje platnos tohto osvedèenia pod¾a medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná,23d)
w) vydáva osvedèenie o schválení plavidla, doèasné
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osvedèenie o schválení plavidla, obnovuje platnos
osvedèenia o schválení plavidla, predluje platnos
osvedèenia o schválení plavidla pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23e) a ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo
odcudzeniu osvedèenia o schválení plavidla, vydá na
základe písomnej iadosti jeho duplikát, 23e)
x) vydáva osvedèenie o osobitných znalostiach pod¾a
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23f)
y) je povinná zasla na základe iadosti ministerstva
vyjadrenie vo veci pod¾a § 38 písm. m) a n)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 23a a 23f znejú:

23a) Èas 1 kapitola 1.5 bod 1.5.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských
vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 331/2010 Z. z.) v platnom
znení.
23b
) Èl. 17 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)
(Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
23c
) Èas 1 kapitola 1.5 bod 1.5.3 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských
vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 331/2010 Z. z.) v platnom
znení.
23d
) Èas 1 kapitola 1.8 bod 1.8.3.16 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských
vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 331/2010 Z. z.) v platnom
znení.
23e
) Èas 1 kapitola 1.16 a èas 8 kapitola 8.6 bod 8.6.1 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru
po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva
zahranièných
vecí
Slovenskej
republiky
è. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.
23f
) Èas 8 kapitola 8.2 bod 8.2.1.2 a kapitola 8.6 bod 8.6.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpeèného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky
è. 331/2010 Z. z.) v platnom znení..

101. V § 39a ods. 8 sa spojka a nahrádza èiarkou
a na konci sa pripája èiarka a tieto slová: vlastníkov
plavidiel, prevádzkovate¾ov plavidiel, prevádzkovate¾ov
terminálov, prevádzkovate¾ov prístavísk, prevádzkovate¾ov vodnej cesty, colných orgánov, Hasièského a záchranného zboru, poskytovate¾ov záchrannej zdravotnej sluby,23g) útvarov Policajného zboru, útvaru
vedúceho hygienika ministerstva, tátnej veterinárnej
a potravinovej správy Slovenskej republiky, tatistického úradu Slovenskej republiky a Úradu jadrového
dozoru Slovenskej republiky.
Poznámka pod èiarou k odkazu 23g znie:

23g) Zákon è. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej slube
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

102. V § 39a sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9
a 13, ktoré znejú:
(9) Z rieènych informaèných sluieb mono poskytnú na základe pridelených uívate¾ských práv tieto informácie pod¾a odsekov 4 a 5:
a) informácie o polohe a pohybe plavidla,
b) informácie o plavbe:
1. poèiatoèný prístav,
2. cie¾ový prístav,
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3. miesta prechodu na trase,
c) informácie o plavidle,13ab)
d) informácie o náklade:
1. mnostvo a druh nákladu,
2. odosielate¾ a príjemca nákladu,
e) informácie o poète èlenov posádky plavidla a cestujúcich na plavidle,
f) informácie o mimoriadnych udalostiach,
g) informácie o plavebných nehodách.
(10) Konkretizáciu informácií uvedených v odseku 9,
ktoré mono poskytnú uívate¾om rieènych informaèných sluieb na základe pridelených uívate¾ských
práv, urèuje a zverejòuje Dopravný úrad na svojom webovom sídle.
(11) Informácie z rieènych informaèných sluieb
pod¾a odsekov 4 a 5, vrátane osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu prevádzkovate¾a plavidla a meno, priezvisko, adresa trvalého
pobytu a e-mailová adresa odosielate¾a elektronického
hlásenia, mono poskytnú na základe pridelených
uívate¾ských práv
a) správcom systémov rieènych informaèných sluieb
iného èlenského tátu Európskej únie a zmluvného
tátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore
na úèely plnenia úloh rieènych informaèných sluieb,
b) správcom systémov rieènych informaèných sluieb
tretieho tátu v rozsahu vymedzenom v uzavretej
vzájomnej dohode o poskytovaní týchto informácií
na úèely plnenia úloh rieènych informaèných sluieb,
c) orgánom verejnej správy na úèely plnenia ich úloh
pod¾a osobitných predpisov,23h)
d) prevádzkovate¾om plavebných komôr na úèely prevádzky plavebných komôr,
e) prevádzkovate¾om verejných prístavov na úèely prevádzky verejných prístavov,
f) správcovi vodného toku na úèely správy vodných tokov,
g) iným osobám na úèely poskytovania neodkladnej
pomoci a odvracania následkov plavebnej nehody,
úniku kodlivých látok alebo inej mimoriadnej udalosti.
(12) Iným uívate¾om rieènych informaèných sluieb, ako je uvedené v odseku 11, mono poskytnú informácie z rieènych informaèných sluieb pod¾a odsekov 4 a 5 na základe odôvodnenej iadosti, v rozsahu
pridelených uívate¾ských práv a v rozsahu vymedzenom v zmluve uzavretej medzi Dopravným úradom
a osobou, o ktorej sa informácie poskytujú. Na sprístupòovanie informácií a údajov z rieènych informaèných sluieb sa nevzahuje osobitný predpis.13aa)
(13) Informácie vrátane osobných údajov z rieènych
informaèných sluieb, ktoré boli získané od správcu
rieènych informaèných sluieb tretieho tátu, sú poskytované v rozsahu vymedzenom v uzavretej vzájomnej dohode o poskytovaní týchto informácií na úèely plnenia úloh rieènych informaèných sluieb..
Doterají odsek 9 sa oznaèuje ako odsek 14.
Poznámka pod èiarou k odkazu 23h znie:

23h) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
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è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích
predpisov, zákon è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike
v znení neskorích predpisov, zákon è. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorích predpisov, zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov, zákon è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorích predpisov, zákon
è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov, zákon è. 479/2009 Z. z. o orgánoch
tátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 333/2011 Z. z. o orgánoch tátnej správy v oblasti
daní, poplatkov a colníctva v znení neskorích predpisov..

103. V § 39b ods. 1 úvodnej vete sa za slovo informácie vkladajú slová pod¾a § 39a ods. 3.
104. V § 39b ods. 1 písmeno e) znie:
e) referenèné údaje z vodomerných staníc Devín, Bratislava, Medveïov, Komárno a túrovo vzahujúce sa
na plavbu, a to:
1. rieèny kilometer, na ktorom je vodomerná stanica
umiestnená,
2. nadmorská výka nulového bodu vodoètu s uvedením výkového systému,
3. identifikaèný kód vodomernej stanice,
4. úsek vodnej cesty ohranièený rieènymi kilometrami, na ktorý sa vzahujú údaje z danej vodomernej stanice,
5. hodnota hladiny nízkej regulaènej vody a plavebnej vody pre danú vodomernú stanicu,
6. hodnota hladiny vysokej plavebnej vody pre danú
vodomernú stanicu..
105. V § 39b ods. 2 písm. b) sa za slová vodných cestách vkladajú slová v rozsahu, formáte a spôsobom
urèeným Dopravným úradom.
106. V § 39b ods. 5 sa slová odsekov 1 a 2 nahrádzajú slovami odseku 1 písm. a) a d) a ods. 2 písm. a)
a c).
107. V § 39b ods. 6 prvej vete sa nad slovo správy
umiestòuje odkaz 24.
Poznámka pod èiarou k odkazu 24 znie:

24) Nariadenie Komisie (ES) è. 416/2007 z 22. marca 2007 týkajúce sa technických pecifikácií plavebných správ pre velite¾ov lodí, na ktoré odkazuje èlánok 5 smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných rieènych informaèných slubách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v rámci Spoloèenstva (Ú. v. EÚ L 105, 23. 4.
2007)..

108. Nadpis § 39c znie: Typové schválenie, ochrana
osobných údajov a pouívanie vnútrozemského automatického identifikaèného systému.
109. V § 39c ods. 3 sa za slovo pouívanie vkladá
slovo vnútrozemského.
110. § 39c sa dopåòa odsekmi 4 a 10, ktoré znejú:
(4) Prevádzkovate¾ plavidla musí zabezpeèi, aby
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plavidlá poèas prevádzky na vodnej ceste Dunaj boli vybavené transpondérom vnútrozemského automatického identifikaèného systému24ca) (ïalej len transpondér). Transpondér intalovaný na plavidle musí by
v prevádzkyschopnom stave, musí by poèas prevádzky
zapnutý a údaje zadané do tohto zariadenia musia by
aktuálne.
(5) Povinnos pod¾a odseku 4 sa nevzahuje na
a) plavidlá v tlaèenej zostave, ktoré nezabezpeèujú pohyb tejto zostavy,
b) plavidlá v boène zviazanej zostave, ktoré nezabezpeèujú pohyb tejto zostavy,
c) prievozné lode, ktoré neplávajú vo¾ne,
d) malé plavidlá.
(6) Ak plavidlá pod¾a odseku 5 písm. a) a b) majú naintalovaný transpondér, tento musí by poèas plavby
vypnutý.
(7) Vodca plavidla alebo zostavy plavidiel je povinný
zabezpeèi pouitie transpondéra poèas prevádzky na
nepretritý prenos týchto údajov:
a) identifikátor námornej mobilnej sluby (MMSI),
b) názov plavidla,
c) volací znak plavidla,
d) typ plavidla,
e) jednotné európske identifikaèné èíslo plavidla
(ENI),
f) celková dåka plavidla alebo zostavy plavidiel udávaná s presnosou na decimetre,
g) celková írka plavidla alebo zostavy plavidiel udávaná s presnosou na decimetre,
h) maximálny aktuálny statický ponor plavidla alebo
zostavy plavidiel,
i) typ zostavy plavidiel,
j) doplnková signalizácia plavidla alebo zostavy plavidiel, ktoré prepravujú nebezpeèný tovar,
k) poloha plavidla (WGS 84),
l) rýchlos plavidla vzh¾adom na zem (SOG),
m) kurz plavidla vzh¾adom na zem (COG),
n) presnos urèenia polohy plavidla (GNSS/DGNSS),
o) aktuálny dátum a èas elektronického navigaèného
prístroja,
p) navigaèný stav plavidla.
(8) Vodca plavidla alebo zostavy plavidiel je zodpovedný za zadané údaje do transpondéra a je povinný zada do transpondéra akéko¾vek zmeny údajov pod¾a odseku 7 písm. f) a j) a p).
(9) Transpondér intalovaný na plavidle alebo na
plavidle v zostave, ktoré zabezpeèuje pohyb tejto zostavy, nemusí by zapnutý poèas státia na kotvisku, kde je
povolené státie zakotvením alebo vyviazaním sa k brehu, v prístave alebo prístavisku.
(10) Vodca plavidla je povinný riadi sa údajmi prijatými prostredníctvom transpondéra na zaistenie bezpeènosti a plynulosti plavebnej prevádzky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 24ca znie:

24ca) Nariadenie (ES) è. 415/2007..

111. V § 39d ods. 5 písm. b) sa za slová lodné osvedèenie vkladajú slová alebo osvedèenie o schválení
plavidla.
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112. V § 39d ods. 5 písm. c) sa za slová platné lodné
osvedèenie vkladajú slová alebo platné osvedèenie
o schválení plavidla a za slová vydané lodné osvedèenie sa vkladajú slová alebo vydané osvedèenie
o schválení plavidla.
113. V § 39d ods. 5 písm. d) sa za slová lodné osvedèenie vkladajú slová alebo osvedèenie o schválení plavidla.
114. V § 39d ods. 5 písm. e) sa vypúajú slová alebo
koná amorálne.
115. V § 39d ods. 8 sa slová § 39 písm. j) nahrádzajú slovami § 39 písm. i).
116. V § 39d ods. 10 sa slová § 39 písm. p) nahrádzajú slovami § 39 písm. q).
117. V § 39e ods. 1 písm. h) sa slová dychovej skúke; ak bola dychová skúka pozitívna, aby sa podrobil
lekárskemu vyetreniu na zistenie  nahrádzajú slovom vyetreniu.
118. V § 40 ods. 1 písm. j) sa vypúajú slová dychovej skúke alebo, ak bola dychová skúka pozitívna,
podrobi sa lekárskemu.
119. V § 40 ods. 1 písm. p) sa vypúajú slová alebo
koná amorálne.
120. V § 40 ods. 6 sa nad slovom priestupkoch odkaz 24) nahrádza odkazom 24e) a na konci sa pripájajú
tieto vety: Od ústneho pojednávania môe v odôvodnených prípadoch Dopravný úrad upusti. Ak Dopravný
úrad upustí od ústneho pojednávania, urèí lehotu, do
ktorej si môu úèastníci konania uplatni námietky
a upozorní ich, e sa na neskorie podané námietky neprihliadne; táto lehota nesmie by kratia ako sedem
pracovných dní..
Poznámka pod èiarou k odkazu 24e znie:

24e) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov..

121. V § 40a odsek 1 znie:
(1) Ministerstvo uloí pokutu
a) 30 eur drite¾ovi licencie, ak poruí povinnos pod¾a
§ 19 ods. 2,
b) od 165 eur do 1 670 eur dopravcovi, ak poruí oznamovaciu povinnos pod¾a § 21a ods. 4,
c) 150 eur poverenej právnickej osobe, ak poruí povinnos pod¾a § 22 ods. 12..
122. V § 40a ods. 3 písm. a) sa slová a § 26 a 28 nahrádzajú èiarkou a slovami § 26 a 27, § 28 ods. 2, 3 a 6
a § 39c ods. 4.
123. V § 40a ods. 3 písm. b) sa za slovo zákone vkladajú slová alebo v osobitnom predpise24f).
Poznámka pod èiarou k odkazu 24f znie:

24f) Nariadenie (EÚ) è. 1177/2010..

124. V § 40a ods. 3 písmeno e) znie:
e) vlastníkovi stavby, ktorá zasahuje do vodnej cesty
alebo ju kriuje, ak neoznaèil takúto stavbu signálnymi znakmi alebo nezabezpeèil ich údrbu,.
125. V § 40a ods. 3 písm. f) sa na konci pripájajú tieto
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slová: alebo ak nezabezpeèila, aby sa na palube plavidla, ktoré prepravuje nebezpeèný tovar, nachádzal
odborník pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná2d).
126. V § 40a ods. 3 písmeno i) znie:
i) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak zriadi alebo
prevádzkuje poièovòu plavidiel bez rozhodnutia
o jej zriadení alebo nedodriava podmienky urèené
v rozhodnutí o zriadení poièovne plavidiel alebo nedodriava podmienky urèené v rozhodnutí o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave,.
127. V § 40a ods. 3 písmeno k) znie:
k) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá svojou
èinnosou a poruením tohto zákona, pravidiel bezpeènosti prevádzky plavidla na vodných cestách,
plavebného opatrenia alebo pokynu Dopravného
úradu ohrozila bezpeènos alebo plynulos plavebnej prevádzky alebo spôsobila plavebnú nehodu,.
128. V § 40a ods. 4 úvodnej vete sa suma 165 eur
nahrádza sumou 100 eur.
129. V § 40a sa odsek 4 dopåòa písmenami c) a d),
ktoré znejú:
c) vodcovi plavidla, ak poruil povinnosti ustanovené
v § 39c ods. 6 a 8 a 10,
d) prevádzkovate¾ovi plavidla, ak poruil povinnosti
ustanovené v § 28 ods. 3, 4 a 6..
130. V § 40a ods. 6 sa slová Pokutu mono uloi
nahrádzajú slovami Konanie o uloení pokuty mono
zaèa.
131. V § 41 odsek 2 znie:
(2) Veobecné predpisy o správnom konaní25) sa nevzahujú na vydávanie záväzných stanovísk, vykonávanie zápisu, zmien a výmazu plavidla z registra a na
§ 3 ods. 2, § 4 ods. 4, 5 a 7, § 5 ods. 10, § 6 a 6e, § 22
ods. 15, § 31b, § 38 písm. j), l), m, p), q) a s), § 38a
písm. h), § 39 písm. a), c), d), e), g), h), i) tvrtý a piaty
bod, písm. k), l), n), o), p), q), r) druhý a tvrtý bod,
písm. s), u), w), y) a § 39e..
132. § 41 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Ak sa iadate¾ovi o vydanie lodného osvedèenia,
predåenie platnosti lodného osvedèenia, osobitného
povolenia na prevádzku plavidiel, osobitného povolenia na prepravu plavidiel, doèasného lodného osvedèenia, predåenie platnosti doèasného lodného osvedèenia, doplnkového lodného osvedèenia, preukazu
odbornej spôsobilosti èlenov posádok plavidiel, preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malých plavidiel, ciachového preukazu, povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpeèného tovaru v tankových plavidlách,
osvedèenia pod¾a § 5a ods. 4, predåenie platnosti
osvedèenia pod¾a § 5a ods. 4, osvedèenia o osobitných
znalostiach pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná,23f) alebo povolenia na
osobitnú prepravu, sprístupnenie informácie alebo poskytnutie výpisu alebo odpisu z registra plavidiel v plnom rozsahu vyhovie, namiesto rozhodnutia sa iadate¾ovi vydá lodné osvedèenie, osobitné povolenie na
prevádzku plavidla, osobitné povolenie na prepravu

Èiastka 14

Zbierka zákonov è. 35/2014

Strana 255

¾ov o vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti bezpeènostného poradcu. Výmena poverení na vykonávanie kolení a skúok iadate¾ov o vydanie osvedèenia
o odbornej spôsobilosti bezpeènostného poradcu sa vykoná na základe písomnej iadosti do 1. júna 2014.
iadate¾ o výmenu poverenia je povinný odovzda ministerstvu poverenie, o ktorého výmenu iada, a to najneskôr v èase vydania poverenia na vykonávanie kolení iadate¾ov o vydanie osvedèenia o odbornej
spôsobilosti bezpeènostného poradcu..

plavidla, doèasné lodné osvedèenie, doplnkové lodné
osvedèenie, preukaz odbornej spôsobilosti èlena posádky plavidla, preukaz odbornej spôsobilosti vodcu
malého plavidla, ciachový preukaz, povolenie na medzinárodnú prepravu nebezpeèného tovaru v tankových plavidlách, osvedèenie pod¾a § 5a ods. 4 osvedèenie o osobitných znalostiach pod¾a medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23f) alebo osobitné povolenie na prepravu plavidla, sprístupní
informácia alebo poskytne výpis alebo odpis z registra
plavidiel.

134. Príloha è. 1 sa dopåòa trinástym bodom, ktorý
znie:
13. Smernica Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013,
ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú urèité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013)..

(4) Orgány tátnej správy pre vnútrozemskú plavbu
a prístavy môu v správnych konaniach pod¾a tohto zákona poui doruèovanie písomností verejnou vyhlákou, ak ide o konanie s ve¾kým poètom úèastníkov konania alebo ak úèastníci konania alebo ich pobyt nie sú
im známi..

135. V prílohe è. 2 Skupine B: Kapitánske osvedèenia pre ostatné vodné cesty Spoloèenstva s výnimkou
Rýna, Leku a Waalu sa na konci pripájajú slová:
Chorvátska republika
Svjedodba o struènoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis
Zapovjednik - vrsta A/Schiffsführer  Klasse A
(osvedèenie o odbornej kvalifikácii  kapitán, typ A)
Svjedodba o struènoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis
Zapovjednik - vrsta B/Schiffsführer  Klasse B
(osvedèenie o odbornej kvalifikácii  kapitán, typ B)
(v súlade s vyhlákou o profesijných oznaèeniach
a kvalifikáciách kapitánov, úradný vestník è. 73/09)..

133. Za § 43b sa vkladá § 43c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 43c
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. apríla 2014
(1) Zruujú sa výnimky z povinnosti platenia úhrady
za pouívanie verejného prístavu vydané pod¾a tohto
zákona úèinného do 1. apríla 2014.
(2) Poverenia na vykonávanie kolení a skúok iadate¾ov o vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti
bezpeènostného poradcu vydané pod¾a tohto zákona
úèinného do 1. apríla 2014 strácajú platnos 1. apríla
2014 v èasti týkajúcej sa vykonávania skúok iadate-

136. Zákon sa dopåòa prílohou è. 4, ktorá vrátane
nadpisu znie:
Príloha è. 4
k zákonu è. 338/2000 Z. z.

Vzor
Vydávajúci orgán
Ausstellende Behörde

Miesto, dátum
Ort, Datum
Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti
(Bescheid zur Tauglichkeit)
Rýnsky patent/ Preukaz vodcu plavidla* è. : XXXXXXXX
(Rheinpatent/Schiffsführerzeugnis* Nr.:)
druh** (der Art**) ............................

.............................................
(meno, Name)

....................................................
(priezvisko, Vorname)

Dátum narodenia (Geburtsdatum) ..............................................
Miesto narodenia (Geburtsort)

...................................................
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Drite¾ uvedeného rýnskeho patentu/preukazu vodcu plavidla* poskytol lekársky posudok o svojej zdravotnej spôsobilosti a je oprávnený a do uplynutia doby platnosti tohto potvrdenia vies na Rýne plavidlo. (Der Inhaber des vorgenannten Rheinpatents/Schiffsführerzeugnisses hat den Nachweis für seine Tauglichkeit erbracht und ist berechtigt, bis zum
Gültigkeitsdatum dieses Bescheids ein Fahrzeug auf dem Rhein zu führen.)

Toto potvrdenie je platné najneskôr do ......./......./......... .
(Dieser Bescheid ist bis spätestens

../

../..

gültig.)

Toto potvrdenie je platné len spoloène s rýnskym patentom/preukazom vodcu plavidla* vydaným pre tú istú osobu. (Dieser Bescheid gilt nur in Verbindung mit dem auf den gleichen Namen lautenden Rheinpatent oder Schiffsführerzeugnis.)

..........................................................
miesto vydania (Ort der Ausstellung)
...........................................................
dátum vydania (Datum der Ausstellung)
Dodatky (Auflagen):***

______________________________________________________
Podpis oprávnenej osoby a odtlaèok úradnej peèiatky
(Siegel und Unterschrift der ausstellenden Behörde)
* Nehodiace sa preèiarknu. (Nichtzutreffendes streichen.)
** Druh rýnskeho patentu alebo oznaèenie preukazu vodcu plavidla pod¾a prílohy C1 s vyznaèením (medzinárodný kód vydávajúceho
tátu, napr. (NL). (Rheinpatentart oder Bezeichnung des Schiffsführerzeugnisses gem. Anlage C1 mit Nationalitätskennzeichnung
des ausstellenden Staates z.B. (NL).)
*** Len v prípadoch pod¾a § 7.18 è. 3 a § 7.19 è. 2 Nariadenia o posádkach lodí na Rýne. (Nur in Fällen des § 7.18 Nr. 3 und § 7.19 Nr. 2 der
Verordnung über das Schiffspersonal auf dem Rhein.)..

Èl. II
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
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.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

338/2000 Z. z., zákona è.
279/2001 Z. z., zákona è.
554/2001 Z. z., zákona è.
284/2002 Z. z., zákona è.
190/2003 Z. z., zákona è.
245/2003 Z. z., zákona è.
515/2003 Z. z., zákona è.
602/2003 Z. z., zákona è.
350/2004 Z. z., zákona è.
420/2004 Z. z., zákona è.
544/2004 Z. z., zákona è.
624/2004 Z. z., zákona è.
656/2004 Z. z., zákona è.
8/2005 Z. z., zákona è.
331/2005 Z. z., zákona è.
351/2005 Z. z., zákona è.
473/2005 Z. z., zákona è.
555/2005 Z. z., zákona è.
124/2006 Z. z., zákona è.
17/2007 Z. z., zákona è.
193/2007 Z. z., zákona è.
358/2007 Z. z., zákona è.
112/2008 Z. z., zákona è.
448/2008 Z. z., zákona è.
492/2009 Z. z., zákona è.

223/2001 Z. z.,
488/2001 Z. z.,
261/2002 Z. z.,
506/2002 Z. z.,
219/2003 Z. z.,
423/2003 Z. z.,
586/2003 Z. z.,
347/2004 Z. z.,
365/2004 Z. z.,
533/2004 Z. z.,
578/2004 Z. z.,
650/2004 Z. z.,
725/2004 Z. z.,
93/2005 Z. z.,
340/2005 Z. z.,
470/2005 Z. z.,
491/2005 Z. z.,
567/2005 Z. z.,
126/2006 Z. z.,
99/2007 Z. z.,
218/2007 Z. z.,
577/2007 Z. z.,
445/2008 Z. z.,
186/2009 Z. z.,
568/2009 Z. z.,

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

Èiastka 14

è.
è.
è.
è.
è.
è.
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129/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z.,
556/2010 Z. z., zákona è. 249/2011 Z. z.,
324/2011 Z .z., zákona è. 362/2011 Z. z.,
392/ 2011 Z. z., zákona è. 395/2011 Z. z.,
251/2012 Z. z., zákona è. 314/2012 Z. z.,
321/2012 Z. z., zákona è. 351/2012 Z. z.,
447/2012 Z. z., zákona è. 39/2013 Z. z.,
94/2013 Z. z. zákona è. 95/2013 Z. z.,
180/2013 Z. z., zákona è. 218/2013 Z. z. a
1/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V prílohe è. 2  Viazané ivnosti sa v skupine è. 214
 Ostatné poradovom èísle 58 ståpci ivnos vypúajú
slová a skúok a v ståpci Poznámka sa slová ods. 7
nahrádzajú slovami ods. 5.
2. V prílohe è. 2  Viazané ivnosti sa v skupine è. 214
 Ostatné dopåòajú nové ivnosti s poradovým èíslom
90 a 91, ktoré znejú:
90.

Èinnos
odborníka
v oblasti
prepravy
nebezpeèného
tovaru

Osvedèenie
o osobitných
znalostiach

91.

Vykonávanie
kolení
iadate¾ov
o vydanie
osvedèenia
o osobitných
znalostiach

Poverenie

§ 5b ods. 2
zákona
è. 338/2000
Z. z. v znení
zákona
è. 35/2014
Z. z.
§ 5b ods. 3
zákona
è. 338/2000
Z. z. v znení
zákona
è. 35/2014
Z. z..

Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z.,
653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z.,
725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z.,
8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z.,
93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z.,
308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z.,
341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z.,
473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z.,
538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z.,
572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z.,
610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z.,
15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z.,
117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z.,
126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z.,
342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z.,
693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z.,
43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z.,
193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z.,
279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z.,
309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z.,
343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z.,
355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z.,
359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z.,
517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z.,
548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z.,
577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z.,
661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z.,
112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z.,
214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z.,
405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z.,
451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z.,
495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z.,
8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z.,
188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z.,
274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z.,
304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z.,
307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z.,
478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z.,
568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z.,
594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z.,
92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z.,
144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. z.,
556/2010 Z. z., zákona è. 39/2011 Z. z.,
119/2011 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z.,
223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z.,
256/2011 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z.,
324/2011 Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z.,
363/2011 Z. z., zákona è. 381/2011 Z. z.,
392/2011 Z. z., zákona è. 404/2011 Z. z.,
405/2011 Z. z., zákona è. 409/2011 Z. z.,
519/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z.,
49/2012 Z. z., zákona è. 96/2012 Z. z.,
251/2012 Z. z., zákona è. 286/2012 Z. z.,
336/2012 Z. z., zákona è. 339/2012 Z. z.,
351/2012 Z. z., zákona è. 439/2012 Z. z.,
447/2012 Z. z., zákona è. 459/2012 Z. z. a
8/2013 Z. z., zákona è. 39/2013 Z. z.,
40/2013 Z. z., zákona è. 72/2013 Z. z.,
75/2013 Z. z., zákona è. 94/2013 Z. z.,
96/2013 Z. z., zákona è. 122/2013 Z. z.,
144/2013 Z. z., zákona è. 154/2013 Z. z.,
213/2013 Z. z., zákona è. 311/2013 Z. z. ,
319/2013 Z. z., zákona è. 347/2013 Z. z.

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
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è. 387/2013 Z. z., zákona è. 388/2013 Z. z., zákona
è. 474/2013 Z. z. a zákona è. 506/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 93 písmeno a) znie:
a) Vykonanie skúky na získanie osvedèenia
o odbornej spôsobilosti dopravcu
150 eur.
2. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 93 písmeno b) znie:
b) Vykonanie skúky odbornej spôsobilosti èlena posádky plavidla alebo vedúceho plavby na plavebnej
komore
165, 50 eura.
3. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 93 písmeno d) znie:
d) Vykonanie opravnej skúky pod¾a
1. písmena b)
82, 50 eura
2. písmena c)
16, 50 eura.
4. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 93 písm. e) sa slová a) a c) nahrádzajú
slovami b) alebo c).
5. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 93 písmená h) a j) znejú:
h) Vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti
dopravcu
20 eur
i) Vydanie duplikátu osvedèenia o odbornej spôsobilosti dopravcu
10 eur
j) Podanie iadosti o zmenu údajov
v osvedèení o odbornej spôsobilosti
dopravcu
10 eur..
6. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava sa poloka 93 dopåòa písmenami k) a n), ktoré
znejú:
k) Vykonanie skúky bezpeènostného
poradcu alebo odborníka
165, 50 eura
l) Vydanie osvedèenia o odbornej
spôsobilosti bezpeènostného poradcu
alebo odborníka
16, 50 eura
m) Vydanie duplikátu osvedèenia o odbornej
spôsobilosti pod¾a písmena l)
9,50 eura
n) Vydanie potvrdenia zdravotnej
spôsobilosti
5 eur..
7. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 93 èas Oslobodenie znie: Od poplatku
pod¾a písmen c) a e) tejto poloky sú oslobodení prísluníci Hasièského a záchranného zboru na sluobné
úèely a plavební inpektori..
8. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 94 písm. b) uvádzacia veta znie: Podanie
iadosti o predåenie platnosti lodného osvedèenia a vykonanie zmien v lodnom osvedèení alebo iadosti o vydanie jeho duplikátu.
9. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 94 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a j), ktoré znejú:
g) Vydanie duplikátu doplnkového lodného
osvedèenia
33 eur
h) Predåenie platnosti doèasného lodného
osvedèenia alebo vydanie jeho duplikátu
33 eur
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i) Vydanie duplikátu osobitného povolenia
na prevádzku plavidla alebo duplikátu
osobitného povolenia na prepravu
plavidla
25 eur
j) Vydanie osobitného povolenia na prepravu
plavidla
49,50 eura.
Doterajie písmená g) a m) sa oznaèujú ako písmená k) a q).
10. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 94 písm. l) uvádzacia veta znie: Podanie
iadosti o predåenie platnosti ciachového preukazu
a vykonanie zmien v ciachovom preukaze alebo iadosti
o vydanie jeho duplikátu pre plavidlá.
11. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 94 písmená o) a p) znejú:
o) Výmaz plavidla z registra plavidiel
Slovenskej republiky
6,50 eura
p) Podanie iadosti o zápis zmeny údajov
do registra plavidiel
33 eur..
12. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 94 sa vypúa písmeno q).
13. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 94 èas Oslobodenie znie:
Oslobodenie
Od poplatku pod¾a písmena o) tejto poloky je oslobodený výmaz plavidla, o ktorého trvalom vyradení z prevádzky rozhodol Dopravný úrad..
14. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 94 èasti Poznámky prvom bode sa slová
písmena h) nahrádzajú slovami písmena l).
15. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 95 písm. a) uvádzacia veta znie: Vydanie
povolenia státia plávajúceho zariadenia, ktoré podlieha registrácii alebo vydanie jeho duplikátu.
16. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 95 písmená b) a d) znejú:
b) Schválenie technickej dokumentácie
na individuálnu stavbu alebo rekontrukciu
malého plavidla, ktoré podlieha registrácii
a súèasne nepodlieha povinnej klasifikácii
a vydanie súhlasu na individuálnu stavbu
alebo rekontrukciu tohto plavidla
165 eur
c) Schválenie typovej dokumentácie
na individuálnu stavbu malého plavidla,
ktoré podlieha registrácii a súèasne
nepodlieha povinnej klasifikácii a vydanie
typového osvedèenia takéhoto plavidla 99,50 eura
d) Vydanie súhlasu na individuálnu stavbu
malého plavidla, ktoré podlieha registrácii
a súèasne nepodlieha povinnej klasifikácii
pod¾a schválenej typovej dokumentácie 16,50 eura.
17. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 95 písm. f) sa slovo stanoviska nahrádza slovom súhlasu.
18. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 95 písmená g) a i) znejú:
g) Vydanie duplikátu typového osvedèenia
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malého plavidla, ktoré podlieha registrácii
a súèasne nepodlieha povinnej klasifikácii
50 eur
h) Vydanie povolenia na usporiadanie
verejného podujatia, za kadý úkon
20 eur
i) Vydanie poverenia na vykonávanie
kolení iadate¾ov o osvedèenie
1. o odbornej spôsobilosti bezpeènostného
poradcu
200 eur
2. o osobitných znalostiach
200 eur.
19. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 95 písmená k) a l) znejú:
k) Podanie iadosti o vykonanie zmien
uèebných osnov kvalifikaèného kurzu
vodcu malého plavidla
40 eur
l) Podanie iadosti o vykonanie zmien
kolite¾ov kvalifikaèného kurzu vodcu
malého plavidla
40 eur.
20. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 95 písm. o) sa slovo Vykonanie nahrádza slovami Podanie iadosti o vykonanie a slová
l) a m) sa nahrádzajú slovami m) a n).
21. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava poloke 95 písmeno p) znie:
p) Vydanie poverenia na vykonávanie
technickej prehliadky plavidla
200 eur.
22. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava sa poloka 95 dopåòa písmenami r) a v), ktoré
znejú:
r) Vydanie povolenia na medzinárodnú
prepravu nebezpeèného tovaru v tankových
plavidlách
65 eur
s) Predåenie platnosti povolenia
na medzinárodnú prepravu nebezpeèného
tovaru v tankových plavidlách alebo
vydanie jeho duplikátu
33 eur
t) Vydanie osvedèenia o schválení plavidla
alebo doèasného osvedèenia o schválení
plavidla
65 eur
u) Predåenie platnosti osvedèenia o schválení
plavidla alebo vydanie jeho duplikátu
33 eur
v) Vydanie schva¾ovacieho osvedèenia
33 eur.
Èl. IV
Zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení zákona è. 525/2003 Z. z., zákona è. 205/2004
Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona è. 587/2004
Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z.,
zákona è. 24/2006 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z., zákona è. 454/2007 Z. z., zákona è. 515/2008 Z. z., zákona è. 117/2010 Z. z., zákona è. 145/2010 Z. z. zákona
è. 408/2011 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z., zákona
è. 207/2013 Z. z., zákona è. 311/2013 Z. z. a zákona
è. 506/2013 Z. z. sa dopåòa takto:
§ 68 sa dopåòa písmenom w), ktoré znie:
w) vydáva súhlas prevádzkovate¾ovi plávajúceho
zariadenia100a) na státie plávajúceho zariadenia na
vodnom toku alebo inej vodnej ploche..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 100a znie:

100a) § 2 zákona è. 338/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Èl. V
Zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení zákona è. 587/2004 Z. z., zákona è. 230/2005 Z. z.,
zákona è. 479/2005 Z. z., zákona è. 532/2005 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona è. 515/2008 Z. z., zákona è. 384/2009 Z. z. zákona
è. 134/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z., zákona
è. 258/2011 Z. z., zákona è. 408/2011 Z. z., zákona
è. 306/2012 Z. z. a zákona è. 180/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 48 sa odsek 4 dopåòa písmenom t), ktoré znie:
t) vydáva súhlas prevádzkovate¾ovi plávajúceho
zariadenia58a) na státie plávajúceho zariadenia na
vodnom toku alebo inej vodnej ploche, ktorého súèasou je aj súhlas vydaný pod¾a osobitného predpisu.58b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 58a a 58b znejú:

58a) § 2 zákona è. 338/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
58b
) § 37 ods. 5 zákona è. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodòami..

2. V § 73 ods. 1 sa za slová tohto zákona vkladajú
slová a na vydanie súhlasu pod¾a § 48 ods. 4 písm. t).
Èl. VI
Zákon è. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodièov v znení
zákona è. 653/2007 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z. a zákona è. 180/2013 Z. z. sa
dopåòa takto:
1. V prílohe è. 2 bode A.2.1 písm. e) sa za francúzsky
text carte de qualification de conducteur vkladá nový
riadok, ktorý znie kvalifikacijska kartica vozaèa.
2. Príloha è. 4 sa dopåòa tvrtým bodom, ktorý znie:
4. Smernica Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013,
ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú urèité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013)..
Èl. VII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 338/2000 Z. z.
o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 580/2003 Z. z., zákonom
è. 479/2005 Z. z., zákonom è. 561/2005 Z. z., zákonom
è. 193/2007 Z. z., zákonom è. 500/2007 Z. z., zákonom
è. 179/2008 Z. z., zákonom è. 435/2008 Z. z., zákonom
è. 191/2009 Z. z., zákonom è. 469/2009 Z. z., zákonom
è. 556/2010 Z. z., zákonom è. 133/2013 Z. z., zákonom
è. 402/2013 Z. z. a týmto zákonom.
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Èl. VIII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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36
ZÁKON
z 29. januára 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z.
o potravinách v znení neskorích predpisov a ktorým sa dopåòa zákon è. 442/2004 Z. z.
o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení zákona è. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z., zákona è. 470/2000 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona
è. 23/2002 Z. z., zákona è. 450/2002 Z. z., zákona
è. 472/2003 Z. z., zákona è. 546/2004 Z. z., zákona
è. 195/2007 Z. z., zákona è. 318/2009 Z. z., zákona
è. 114/2010 Z. z., zákona è. 349/2011 Z. z., zákona
è. 459/2012 Z. z. a zákona è. 42/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 7b znie:
§ 7b
Príjemca zásielky produktov ivoèíneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a nespracovaného ovocia (ïalej
len zásielka) v mieste urèenia pochádzajúcej z iného
èlenského tátu Európskej únie je povinný najneskôr
24 hodín vopred nahlási príslunej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe prostredníctvom elektronického systému tátnej veterinárnej a potravinovej
správy príchod zásielky,8f) miesto jej urèenia, krajinu
pôvodu zásielky, druh zásielky a jej mnostvo; ustanovenie sa vzahuje aj na dovoz potravín..
2. Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 9b
Oznaèovanie potravín a po¾nohospodárskych
produktov dobrovo¾nými údajmi a ich pouívanie
na úèely propagácie a marketingu
(1) Potraviny a po¾nohospodárske produkty mono
oznaèova aj dobrovo¾nými údajmi, ktoré sú v súlade
s údajmi uvedenými v § 9 a s osobitným predpisom.9abea)
Podrobnosti o oznaèovaní potravín a po¾nohospodárskych produktov dobrovo¾nými údajmi a o ich pouívaní na úèely propagácie a marketingu ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2) Poiadavky a podmienky na pouívanie oznaèovania potravín a po¾nohospodárskych produktov údajmi
pod¾a odseku 1 a ich pouívanie na úèely propagácie

a marketingu sa vzahujú len na potraviny a po¾nohospodárske produkty vyrábané a umiestòované na trh
v Slovenskej republike..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9abea znie:

9abea) Napríklad nariadenie (ES) è. 1924/2006..

3. § 12a znie:
§ 12a
(1) Prevádzkovate¾, ktorý predáva potraviny koneènému spotrebite¾ovi a ktorého obrat z predaja potravín
koneènému spotrebite¾ovi v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahol 10 000 000 eur a viac, je povinný
a) kadoroène dvakrát, a to do 31. januára a 31. júla
zasla ministerstvu polroèný výkaz o percentuálnom
podiele obratu z predaja potravín koneènému spotrebite¾ovi vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja vetkých potravín spolu za
predchádzajúci kalendárny polrok a tie aj v èlenení
pod¾a výrobných odborov potravinárskeho priemyslu (ïalej len polroèný výkaz), ktorého vzor ministerstvo uverejní na svojom webovom sídle a vo vestníku ministerstva,
b) zverejni polroèný výkaz na svojom webovom sídle
a èitate¾ne na vidite¾nom mieste pri vstupe urèenom
pre koneèného spotrebite¾a do kadej svojej prevádzkarne urèenej pre koneèného spotrebite¾a, najmenej vo formáte A3; polroèný výkaz musí by zverejnený od 1. marca do 31. augusta prísluného
roka a od 1. septembra prísluného roka do 28. februára nasledujúceho roka.
(2) Prevádzkovate¾ zverejòuje polroèný výkaz spolu
len za vlastné prevádzkarne urèené pre koneèného
spotrebite¾a.
(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzahuje na prevádzkovate¾ov s vlastnými maloobchodnými prevádzkaròami, ktorých hlavnou èinnosou je výroba potravín, na
baliarne potravín, na výluèných dovozcov potravín pre
prevádzkovate¾ov pod¾a odseku 1 a na prevádzkovate¾ov prevádzok verejného stravovania.
(4) Ministerstvo kadoroène do 31. augusta a do
28. februára na svojom webovom sídle zverejòuje zoznam prevádzkovate¾ov, v ktorom uvedie percentuálny
podiel obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja vetkých
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potravín spolu za jednotlivých prevádzkovate¾ov pod¾a
odseku 1..

pokuta pod¾a odseku 7, orgán úradnej kontroly potravín uloí pokutu od 1 000 000 eur do 5 000 000 eur..

4. V § 23 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) po¾nohospodárskych produktov a potravín oznaèených údajmi pod¾a § 9b..

Doterajie odseky 8 a 14 sa oznaèujú ako odseky 9
a 15.

5. § 23 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Ministerstvo vykonáva kontrolu na úèely overenia správnosti, úplnosti a pravdivosti polroèného výkazu predkladaného prevádzkovate¾om pod¾a § 12a ods. 1
písm. a)..
6. V § 28 ods. 2 písmeno n) znie:
n) umiestòuje na trh potraviny, pri ktorých bolo zistené
prekroèenie najvyieho prípustného mnostva prídavných látok, extrakèných èinidiel, technologických pomocných látok, aróm a kontaminantov, maximálnych limitov zvykov prípravkov na ochranu
rastlín a zvykov veterinárnych lieèiv a analýzou rizika nebola potvrdená ich bezpeènos,.
7. V § 28 ods. 2 písmeno q) znie:
q) nesplnila povinnos uloenú v § 12a ods. 1 písm. b)..
8. V § 28 ods. 2 sa vypúa písmeno r).
9. V § 28 odsek 7 znie:
(7) Ak do jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty dôjde k opakovanému porueniu povinností, za ktoré bola uloená
pokuta pod¾a odseku 4, orgán úradnej kontroly potravín uloí pokutu a do dvojnásobku sadzby pokuty
pod¾a odseku 4..
10. V § 28 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
(8) Ak do jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty dôjde k opakovanému porueniu povinností, za ktoré bola uloená
31. Chorvátsko

11. § 28 sa dopåòa odsekom 16, ktorý znie:
(16) Ministerstvo uloí právnickej osobe alebo fyzickej osobe  podnikate¾ovi pokutu od 100 eur do
100 000 eur, ak nezaslala polroèný výkaz pod¾a § 12a
ods. 1 písm. a) alebo ak v polroènom výkaze neuviedla
správnu, úplnú a pravdivú informáciu..
12. V § 30a sa vypúa odsek 2. Súèasne sa zruuje
oznaèenie odseku 1.
13. Za § 31aa sa vkladá § 31ab, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 31ab
Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 1. apríla 2014
Konania zaèaté a právoplatne neskonèené do
31. marca 2014 sa dokonèia pod¾a zákona úèinného od
1. apríla 2014..
Èl. II
Zákon è. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona
è. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
v znení zákona è. 99/2008 Z. z. a zákona è. 136/2010
Z. z. sa dopåòa takto:
1. Príloha è. 2 sa dopåòa tridsiatym prvým bodom,
ktorý znie:
Veterinarski fakultet
Sveuèilita u Zagrebu

Diploma doktor
veterinarske
medicine/doktorica
veterinarske medicine

1. júl 2013
.

2. Príloha è. 3 sa dopåòa tvrtým bodom, ktorý znie:
4. Smernica Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013,
ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú urèité smernice v oblasti práva
usadi sa a slobody poskytova sluby (Ú. v. EÚ
L 158, 10. 6. 2013)..

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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37
ZÁKON
z 29. januára 2014
o Dobrovo¾nej poiarnej ochrane Slovenskej republiky
a o zmene niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I

c)

Postavenie Dobrovo¾nej poiarnej ochrany
Slovenskej republiky

d)

§1

e)
f)

(1) Dobrovo¾ná poiarna ochrana Slovenskej republiky je nezávislá právnická osoba1) so sídlom v Bratislave
pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky, ktorá
plní úlohy na úseku ochrany pred poiarmi, zdolávania
poiarov a záchranárskych prác.

g)

(2) Dobrovo¾ná poiarna ochrana Slovenskej republiky pôsobí v súlade s Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi, ostatnými veobecne záväznými
právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§2
Dobrovo¾ná poiarna ochrana Slovenskej republiky
je èlenom Slovenského národného komitétu Medzinárodného zdruenia pre poiarne a záchranné sluby
a jej prostredníctvom Medzinárodného technického výboru pre prevenciu a hasenie poiarov a èlenom Svetovej federácie dobrovo¾ných hasièov so sídlom v Tokiu.
Dobrovo¾ná poiarna ochrana Slovenskej republiky
spolupracuje so zahraniènými organizáciami dobrovo¾ných hasièov.
§3
Cie¾ a úlohy Dobrovo¾nej poiarnej ochrany
Slovenskej republiky
(1) Cie¾om Dobrovo¾nej poiarnej ochrany Slovenskej
republiky je výchova a príprava obyvate¾stva k ochrane
pred poiarmi, ivelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosami. Tento cie¾ zabezpeèuje Dobrovo¾ná poiarna ochrana Slovenskej republiky plnením
úloh v oblasti
a) výchovy obyvate¾stva v oblasti ochrany pred poiarmi, osobitne vo vzahu k deom a mládei,
b) odbornej prípravy, kolenia a výcviku obyvate¾stva
1

h)
i)
j)
k)

v oblasti prevencie, zdolávania poiarov, záchranných prác pri ivelných pohromách a iných
mimoriadnych udalostiach,
finanènej podpory dobrovo¾ných hasièských zborov
obce,
zásahovej èinnosti èlenov Dobrovo¾nej poiarnej
ochrany Slovenskej republiky,
civilnej ochrany obyvate¾stva,
dobrovo¾níckej èinnosti v oblasti ochrany pred poiarmi, ivelnými pohromami a inými mimoriadnymi
udalosami,
verejnoprospenej, vzdelávacej, osvetovej a kultúrnej èinnosti,
organizácie portovej èinnosti a súaí zameraných
na ochranu pred poiarmi,
zachovania a zve¾aïovania historického a kultúrneho dedièstva v oblasti ochrany pred poiarmi,
cezhraniènej spolupráce,
tvorby, ochrany, udriavania alebo zlepovania ivotného prostredia.

(2) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány tátnej
správy a obce spolupracujú s Dobrovo¾nou poiarnou
ochranou Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.2)
(3) Na plnenie úloh na úseku ochrany pred poiarmi
môe Dobrovo¾ná poiarna ochrana Slovenskej republiky zriaïova vzdelávacie zariadenia.
§4
Majetok a príjmy Dobrovo¾nej poiarnej ochrany
Slovenskej republiky
(1) Dobrovo¾ná poiarna ochrana Slovenskej republiky samostatne hospodári so svojím majetkom a v súlade s osobitnými predpismi3) môe uíva aj majetok tátu, majetok obcí a majetok vyích územných celkov.
(2) Dobrovo¾ná poiarna ochrana Slovenskej republiky získava prostriedky na svoju èinnos najmä z èlenských príspevkov, z výnosov z vlastnej èinnosti a vlastného majetku, z darov od fyzických osôb a právnických
osôb a z dedièstva.
(3) Slovenská republika poskytuje Dobrovo¾nej poiarnej ochrane Slovenskej republiky kadoroène dotácie zo tátneho rozpoètu pod¾a osobitného predpisu.4)

) Zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov.
) § 57 a 58 zákona è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi v znení neskorích predpisov.
3
) § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 446/2001 Z. z. o majetku vyích územných celkov v znení neskorích predpisov.
4
) Zákon è. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
2
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§5

§9

Rozpoèet Dobrovo¾nej poiarnej ochrany
Slovenskej republiky

Iné správne delikty

(1) Dobrovo¾ná poiarna ochrana Slovenskej republiky hospodári pod¾a rozpoètu schváleného jej orgánmi
pod¾a stanov.
(2) Rozpoèet Dobrovo¾nej poiarnej ochrany Slovenskej republiky obsahuje vetky rozpoètované príjmy
a výdavky a zostavuje sa a schva¾uje sa na prísluný
kalendárny rok.
§6
Úètovníctvo Dobrovo¾nej poiarnej ochrany
Slovenskej republiky
(1) Dobrovo¾ná poiarna ochrana Slovenskej republiky vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu.5)
(2) Úètovná závierka je prístupná verejnosti v sídle
Dobrovo¾nej poiarnej ochrany Slovenskej republiky
a podlieha sprístupneniu pod¾a osobitného predpisu.6)
§7

(1) Ministerstvo vnútra na návrh Dobrovo¾nej poiarnej ochrany Slovenskej republiky uloí pokutu od 100
eur do 500 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe
podnikate¾ovi, ktorá pouije znak Dobrovo¾nej poiarnej ochrany Slovenskej republiky alebo názov Dobrovo¾ná poiarna ochrana Slovenskej republiky alebo
znak alebo názov ich napodobòujúci v rozpore s § 7 alebo k takémuto pouitiu vedome napomáha inej osobe.
(2) Ak do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty dôjde k opakovanému porueniu
povinností pod¾a odseku 1, ministerstvo vnútra uloí
pokutu do dvojnásobku sadzby uvedenej v odseku 1.
(3) Pri urèení výky pokuty sa prihliada na závanos, spôsob, èas trvania a následky protiprávneho konania.
(4) Konanie o uloení pokuty mono zaèa do dvoch
rokov odo dòa, keï sa ministerstvo vnútra dozvedelo
o poruení povinnosti, najneskôr vak do troch rokov
odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(5) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu.

Pouívanie znaku a názvu Dobrovo¾ná poiarna
ochrana Slovenskej republiky

(6) Na konanie o uloení pokuty sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.8)

(1) Pouívanie znaku Dobrovo¾nej poiarnej ochrany
Slovenskej republiky a názvu Dobrovo¾ná poiarna
ochrana Slovenskej republiky je moné len v súlade
s cie¾om a úlohami pod¾a tohto zákona.

Èl. II

(2) Pouívanie znaku Dobrovo¾nej poiarnej ochrany
Slovenskej republiky a názvu Dobrovo¾ná poiarna
ochrana Slovenskej republiky na iné úèely ako pod¾a
odseku 1 je moné len s výslovným súhlasom Dobrovo¾nej poiarnej ochrany Slovenskej republiky.
§8
Priestupky

Zákon è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi
v znení zákona è. 438/2002 Z. z., zákona è. 215/2004
Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona è. 562/2005
Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona è. 445/2008
Z. z., zákona è. 199/2009 Z. z. a zákona è. 400/2011
Z. z. sa mení takto:
1. V § 30 ods. 2 písmeno c) znie:
c) dobrovo¾ný hasièský zbor obce..
2. V § 30 ods. 2 sa vypúa písmeno d).
3. V § 30 ods. 3 sa vypúajú slová a zamestnanci
obce zaradení v hasièskej jednotke uvedenej v odseku 2
písm. c) a slová v týchto jednotkách sa nahrádzajú
slovami v tejto jednotke.

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto pouije znak Dobrovo¾nej poiarnej ochrany Slovenskej republiky alebo
názov Dobrovo¾ná poiarna ochrana Slovenskej republiky alebo znak alebo názov ich napodobòujúci
v rozpore s § 7 alebo k takémuto pouitiu vedome napomáha inej osobe.

4. V § 30 ods. 4 sa slová odseku 2 písm. d) nevykonávajú nahrádzajú slovami odseku 2 písm. c) spravidla
nevykonávajú.

(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 mono uloi pokutu do 250 eur.

5. Nadpis pod § 33 znie: Dobrovo¾ný hasièský zbor
obce.

(3) Priestupky pod¾a odseku 1 prejednáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo vnútra) na návrh Dobrovo¾nej poiarnej ochrany
Slovenskej republiky.

6. V § 33 odsek 7 znie:
(7) Podrobnosti o zriaïovaní dobrovo¾ného hasièského zboru obce, kategóriách dobrovo¾ných hasièských zborov obce, postupe pri urèovaní poètu èlenov
dobrovo¾ného hasièského zboru obce a o materiálno-technickom vybavení dobrovo¾ného hasièského zboru

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.7)
5

) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorích predpisov.
7
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
8
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
6
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obce ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo..

roch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami dobrovo¾ný hasièský zbor obce v príslunom tvare.

7. V § 33 sa vypúa odsek 8.
8. V § 37 ods. 2 sa vypúajú slová a obecného hasièského útvaru.
9. V § 41 ods. 4 písm. a) sa vypúajú slová z obecného hasièského útvaru a.
10. V § 41 ods. 4 sa vypúa písmeno e).
11. V § 41 ods. 10 sa vypúajú slová ,velite¾ obecného hasièského útvaru.
12. V § 58 sa vypúajú odseky 3 a 4.
Poznámka pod èiarou k odkazu 21 sa vypúa.
13. § 72a znie:
§ 72a
(1) Úlohy dobrovo¾ného hasièského zboru obce pod¾a
tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami, dobrovo¾ný hasièský zbor mesta.
(2) Ak sa v doterajích predpisoch pouíva pojem
obecný hasièský zbor vo vetkých tvaroch, rozumie
sa tým dobrovo¾ný hasièský zbor obce v príslunom
tvare pod¾a tohto zákona..
14. Slová obecný hasièský zbor vo vetkých tva-
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Èl. III
Zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom
zbore v znení zákona è. 438/2002 Z. z., zákona
è. 666/2002 Z. z., zákona è. 424/2003 Z. z., zákona
è. 451/2003 Z. z., zákona è. 462/2003 Z. z., zákona
è. 180/2004 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 729/2004 Z. z., zákona è. 561/2005 Z. z., zákona
è. 327/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona
è. 82/2009 Z. z., zákona è. 199/2009 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 543/2010 Z. z., zákona
è. 48/2011 Z. z., zákona è. 400/2011 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z., zákona è. 80/2013 Z. z. a zákona
è. 190/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 5 sa slová obecných hasièských útvarov
a obecných hasièských zborov, nahrádzajú slovami
dobrovo¾ných hasièských zborov obce,.
Èl. IV
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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38
ZÁKON
z 31. januára 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch 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. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 odsek 6 znie:
(6) Galéria je pecializovaná právnická osoba alebo
organizaèný útvar právnickej osoby, ktorá na základe
vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním
a pecializáciou nadobúda, odborne spravuje, vedecky
skúma a sprístupòuje zbierkové predmety zo vetkých
disciplín výtvarného umenia a realizuje tvorivé a umelecké výstupy a prezentácie..
2. V § 2 ods. 7 druhá veta znie: Vedomostný systém
múzea alebo vedomostný systém galérie je tvorený
zbierkovými predmetmi a informáciami o zbierkových
predmetoch ako neoddelite¾nej súèasti základných odborných èinností..
3. V § 4 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) po zruení múzea alebo zruení galérie poiada Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú
galériu o zápis do evidencie múzejných zariadení
alebo do evidencie galerijných zariadení..
4. V § 4 ods. 2 písm. c) sa vypúajú slová od vydania, alebo ak je neskorím dòom.
5. V § 4 ods. 3 úvodnej vete sa vypúa slovo zriadených.
6. V § 4 ods. 3 písm. c) sa slová zriadenými pod¾a § 3
ods. 1 nahrádzajú slovami v súlade so zameraním
a pecializáciou tohto múzea alebo galérie, ktorých
zriaïovate¾om je osoba pod¾a § 3 ods. 1.
7. V § 4 ods. 4 úvodnej vete sa za slovom galérie vypúa èiarka a slová ktoré sú zaloené.
8. V § 4 ods. 4 písm. a) sa slová ktoré je zapísané
v registri pod¾a § 3 ods. 1 nahrádzajú slovami ktoré sú
zapísané v registri a ktorých zriaïovate¾om je osoba

pod¾a § 3 ods. 1 vybraným pod¾a ich zamerania a pecializácie.
9. V § 5 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: Na múzeum alebo galériu, ktoré boli vymazané z registra
pod¾a prvej vety, sa vzahujú ustanovenia tohto zákona..
10. V § 5 sa vypúa odsek 10.
Doterají odsek 11 sa oznaèuje ako odsek 10.
11. V § 5 odsek 10 znie:
(10) Na úkony týkajúce sa registra sa nevzahuje
veobecný predpis o správnom konaní.4).
12. V § 6 písmeno h) znie:
h) vydáva povolenie pod¾a § 17 ods. 2 a 3 na trvalý vývoz
zbierkového predmetu (ïalej len povolenie) z územia Slovenskej republiky a povolenie pod¾a osobitného predpisu6) na vývoz zbierkového predmetu
z colného územia Európskej únie,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

6) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) è. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) è. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ
L 324, 22. 11. 2012).
Nariadenie Rady (ES) è. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie)
(Ú. v. EÚ L 39, 10. 2. 2009)..

13. V § 7 ods. 2 písm. a) a b) sa vypúajú slová regiónu svojho pôsobenia.
14. V § 7 ods. 2 písm. c) sa vypúajú slová celotátnou pôsobnosou s komplexnou.
15. V § 7 ods. 2 písm. d) sa slová vo vybraných oblastiach nahrádzajú slovami vo vybranej oblasti alebo
vednom odbore.
16. V § 7 ods. 4 sa za slovo pôsobnosou vkladajú
slová alebo pecializovaná galéria s celotátnou pôsobnosou.
17. V § 7 ods. 5 písm. e) sa slovo digitalizáciu nahrádza slovom informatizáciu.
18. V § 7 ods. 5 písm. g) sa za slovo èinnostiach
vkladajú slová poskytnuté múzeami.
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19. V § 7 ods. 5 písm. i) sa vypúajú slová a správcom.

31. V § 11 ods. 2 písm. a) druhom bode sa slovo tri
nahrádza slovom tyri.

20. V § 7 ods. 5 písmeno j) znie:
j) vedie evidenciu múzejných zariadení..

32. V § 11 ods. 2 písm. a) treom bode sa slová kadé
tyri roky nahrádzajú slovami kadých pä rokov.

21. V § 7 ods. 6 písm. g) sa za slovo èinnostiach
vkladajú slová poskytnuté galériami.

33. V § 11 ods. 2 písm. a) tvrtom bode sa slovo pä
nahrádza slovom es.

22. V § 7 ods. 6 písm. i) sa vypúajú slová a správcom.

34. V § 11 ods. 2 písm. a) piatom bode sa slovo es
nahrádza slovom sedem.

23. V § 7 sa odsek 6 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) vedie evidenciu galerijných zariadení..
24. § 8 vrátane nadpisu znie:
§ 8
Základné odborné èinnosti
Múzeá a galérie sú povinné vykonáva tieto základné
odborné èinnosti:
a) nadobúdanie zbierkových predmetov pod¾a § 9,
b) odborná evidencia zbierkových predmetov a vyraïovanie zbierkových predmetov z odbornej evidencie
pod¾a § 10,
c) odborná revízia zbierkových predmetov pod¾a § 11,
d) bezpeènos zbierkových predmetov pod¾a § 12,
e) odborná ochrana zbierkových predmetov pod¾a § 13,
f) vedecko-výskumná èinnos pod¾a § 14,
g) sprístupòovanie zbierkových predmetov a zbierok
pod¾a § 15 a historických objektov v správe múzea
alebo galérie..
25. V § 9 ods. 3 tvrtej vete sa slová , ktoré sú zastúpené v zbierkovom fonde múzea alebo galérie nahrádzajú slovami pod¾a charakteru zbierkových predmetov.
26. V § 9 odsek 5 znie:
(5) Pri nadobúdaní zbierkových predmetov a zbierok
komisia vykoná odborný odhad hodnoty nadobúdaných zbierkových predmetov a zbierok, a to jednotlivo
za kadý zbierkový predmet a zbierku. O nadobudnutí
zbierkového predmetu a zbierky rozhoduje tatutárny
orgán alebo iná osoba písomne poverená tatutárnym
orgánom..
27. V § 9 ods. 9 druhej vete sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: a to výluène na
základe originálneho vyhotovenia výskumnej dokumentácie.11a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 39 ods. 9 zákona è. 49/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

28. V § 10 odsek 4 znie:
(4) Katalogizácia zbierkových predmetov sa vykoná
najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí zbierkového
predmetu..
29. V § 11 ods. 2 písm. a) sa za slovo pravidelne,
vkladajú slová a to naraz alebo.
30. V § 11 ods. 2 písm. a) prvom bode sa slovo dva
nahrádza slovom tri.

35. V § 11 ods. 2 písm. a) iestom bode sa slovo sedem nahrádza slovom osem.
36. V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Vykonanie mimoriadnej odbornej revízie nahrádza pravidelnú odbornú revíziu..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
37. V § 13 ods. 4 sa vypúajú slová a uvies zbierkový predmet do stavu èo najviac sa pribliujúcemu jeho
pôvodnému stavu.
38. V § 14 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) skúma a spracováva javy a vývinové trendy, ktoré
výrazne spolupôsobia na vývoj výtvarného umenia..
39. V § 16 ods. 1 sa za slová v prílohe è. 2 vkladá
bodka a vypúajú sa slová a vetky originály diel výtvarného umenia bez èasového obmedzenia vrátane
diel ijúcich autorov.26).
Poznámka pod èiarou k odkazu 26 sa vypúa.
40. V § 16 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 8 sa oznaèujú ako odseky 3
a 7.
41. V § 16 ods. 3 sa vypúajú slová v dvoch vyhotoveniach.
42. V § 16 ods. 4 úvodnej vete sa slová alebo jeho
správca pod¾a odseku 3 sú oprávnení nahrádzajú slovami je oprávnený.
43. V § 16 ods. 6 úvodnej vete sa vypúajú slová
alebo jeho správca pod¾a odseku 3 a slová sú povinní sa nahrádzajú slovami je povinný.
44. V § 16 ods. 7 sa vypúajú slová alebo správca.
45. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 16a
Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie
(1) Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie je
pecializovaná právnická osoba alebo organizaèný
útvar právnickej osoby alebo pecializované zariadenie, ktoré nadobúda predmety kultúrnej hodnoty
a sprístupòuje ich verejnosti na úèely poznávania a estetického záitku pecifickými prostriedkami múzejnej
prezentácie alebo galerijnej prezentácie.
(2) Zriaïovate¾ alebo zakladate¾ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia je oprávnený poiada
Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú
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galériu o zápis do evidencie múzejných zariadení alebo
evidencie galerijných zariadení.

púa èiarka a slová z ktorých jedno zale múzeum
alebo galéria ministerstvu.

(3) Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie alebo zriaïovate¾ alebo zakladate¾ múzejného zariadenia
alebo galerijného zariadenia sú oprávnení poiada
Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú
galériu o odborné usmernenie pod¾a § 7 ods. 5 písm. i)
alebo ods. 6 písm. i).

48. V § 17 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
(8) Ustanovenie odseku 7 sa nevzahuje na doèasný
vývoz zbierkového predmetu z oblasti prírodných vied
na vedecko-výskumné úèely..

(4) Zriaïovate¾ alebo zakladate¾ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia urèí v zriaïovacej listine, zakladacej listine alebo v tatúte zameranie a pecializáciu nadobúdania predmetov kultúrnej hodnoty
a formu sprístupòovania predmetov kultúrnej hodnoty.

49. V § 17 ods. 9 sa slová odsekov 7 a 9 nahrádzajú
slovami odsekov 7 a 10.

(5) Zriaïovate¾ alebo zakladate¾ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia, ktoré je evidované
pod¾a odseku 2, po zruení múzejného zariadenia alebo
galerijného zariadenia poiada o výmaz z evidencie múzejných zariadení alebo evidencie galerijných zariadení..

51. V § 19 ods. 1 písm. a) a b) sa slová ods. 7 nahrádzajú slovami ods. 6.

Doterajie odseky 8 a 11 sa oznaèujú ako odseky 9
a 12.

50. V § 17 ods. 10 sa slovo tyroch nahrádza slovom troch a v druhej vete sa za slovom vyhotoveniach vypúa èiarka a slová z ktorých jedno zale
múzeum alebo galéria ministerstvu.

52. V § 19 ods. 1 písm. c) sa slová ods. 8 nahrádzajú
slovami ods. 7.

46. Poznámka pod èiarou k odkazu 31 znie:

53. V § 20 ods. 1 písm. a) sa slová § 16 ods. 3, 7 a 8
nahrádzajú slovami § 16 ods. 6 a 7.

31) Èl. 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 1081/2012..

47. V § 17 ods. 7 sa slovo tyroch nahrádza slovom
troch a v tretej vete sa za slovom vyhotoveniach vy-

54. Príloha è. 1 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 1
k zákonu è. 206/2009 Z. z.
1

REGISTER MÚZEÍ/GALÉRIÍ ) SLOVENSKEJ REPUBLIKY
MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Námestie SNP è. 33
813 31 BRATISLAVA
Èíslo iadosti: ...............................

Dátum prijatia iadosti: .........................

Registraèné èíslo:

IADOS O ZÁPIS MÚZEA/GALÉRIE1) DO REGISTRA
A. MÚZEUM/GALÉRIA1)
Názov múzea/galérie:1)
Adresa (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
IÈO:2)
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
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E-mailová adresa:
Webové sídlo:
tatutárny orgán múzea/galérie1) (meno, priezvisko, funkcia):

Údaje o právnickej osobe, ktorej je múzeum/galéria1) organizaèným útvarom (uvádza len múzeum/galéria bez právnej subjektivity)
Názov právnickej osoby:
Sídlo (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
E-mailová adresa:
Webové sídlo:
tatutárny orgán (meno, priezvisko, funkcia):
B. IADATE¼ O ZÁPIS MÚZEA/GALÉRIE1)
Názov zriaïovate¾a/zakladate¾a1) múzea/galérie1):
Sídlo zriaïovate¾a/zakladate¾a1) (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
IÈO:
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
E-mailová adresa:
Webové sídlo:
tatutárny orgán zriaïovate¾a/zakladate¾a1) (meno, priezvisko, funkcia):
C. ÚDAJE O MÚZEU/GALÉRII1)
Základný dokument (kópiu prilote v prílohe):1)
a) zriaïovacia listina,
b) zakladate¾ská listina,
c) tatút.
Dátum nadobudnutia úèinnosti zriaïovacej listiny/zakladate¾skej listiny/tatútu:1) ...................
Typ múzea/galérie1) z územného h¾adiska:1)
a) celotátne,
b) regionálne,
c) miestne.
Typ múzea/galérie1) z h¾adiska zamerania a pecializácie:1)
a) múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou,
b) galéria s komplexnou galerijnou dokumentáciou,
c) pecializované múzeum s múzejnou dokumentáciou vo vybranej oblasti alebo vednom odbore,
d) pecializovaná galéria s galerijnou dokumentáciou vo vybranej oblasti alebo vednom odbore.
Zameranie a pecializácia múzea/galérie1) (uvies konkrétnu pecializáciu múzea/galérie a rozsah zbernej oblasti):
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Celkový poèet zamestnancov múzea/galérie:1)
 z toho odborných:
Kniha prírastkov vedená od roku (k § 10):
Poèet kusov zbierkových predmetov zapísaných v knihe prírastkov ku dòu iadosti o zápis do registra:
Múzeum/galéria1) spravuje depozitár v celkovej výmere (k § 12) ........ m2.
Spôsob zabezpeèenia ochrany zbierkových predmetov (k § 13):
Múzeum/galéria1) zabezpeèuje odborné oetrenie zbierkových predmetov:1)
a) dodávate¾sky,
b) vo vlastných peciálne technicky vybavených priestoroch (napr. konzervátorské dielne, retaurátorské ateliéry, preparátorské laboratóriá).
Poèet expozícií:

Celková výmera expozícií:

V .............................. dòa .......................
Vypracoval (meno, priezvisko, funkcia a podpis zodpovedného zamestnanca):
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
Meno, priezvisko, funkcia a podpis tatutárneho orgánu iadate¾a o zápis:

Odtlaèok peèiatky iadate¾a o zápis:

D. DOLOKA O REGISTRÁCII (vyplòuje registrujúci orgán)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pod¾a § 5 zákona è. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorích predpisov v znení zákona è. 38/2014 Z. z. zapísalo múzeum/galériu1) do Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky.
Názov múzea/galérie1):
Adresa múzea/galérie1):
Zriaïovate¾/zakladate¾1) múzea/galérie1):
tatutárny orgán múzea/galérie1):
Register múzeí a galérií Slovenskej republiky  registraèné èíslo:
Dátum zápisu:
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Meno, priezvisko, funkcia a podpis
zodpovedného zamestnanca:

1
2
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Odtlaèok úradnej peèiatky
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:

) Nehodiace sa preèiarknu.
) Uvádza múzeum/galéria s právnou subjektivitou..

55. Prílohy è. 3 a 6 vrátane nadpisov znejú:
Príloha è. 3
k zákonu è. 206/2009 Z. z.

IADOS O ZÁPIS DO EVIDENCIE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY
Evidenèné èíslo predmetu:

Dátum prijatia iadosti:

A. VLASTNÍK PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY
Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby:
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby
(názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
Èíslo obèianskeho preukazu alebo cestovného dokladu fyzickej osoby alebo IÈO právnickej osoby:
B. ÚDAJE O PREDMETE/SÚBORE PREDMETOV1) KULTÚRNEJ HODNOTY
Názov a struèný opis:
Autor, výrobca:
Identifikaèné znaky (napr. signatúra, nápis, výrobná znaèka, punc, zvlátne znamenia a ich umiestnenie):
Kategória predmetu kultúrnej hodnoty (pod¾a prílohy è. 2):
Technika a materiál:
Rozmery alebo hmotnos:
Datovanie:
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Nadobúdacia cena:
Poèet kusov:
V ................................. dòa .............................
Meno, priezvisko a podpis
vlastníka predmetu kultúrnej hodnoty:
Odtlaèok peèiatky,
ak je vlastníkom právnická osoba:

1

) Nehodiace sa preèiarknu.

Príloha è. 4
k zákonu è. 206/2009 Z. z.

IADOS O POVOLENIE NA TRVALÝ VÝVOZ
ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)
Èíslo iadosti:
A. MÚZEUM/GALÉRIA,1) KTORÉ
PREDMETOV1)

Dátum prijatia iadosti:
MÁ V SPRÁVE ZBIERKOVÝ PREDMET /SÚBOR ZBIERKOVÝCH

Názov múzea/galérie,1) ktoré iada o trvalý vývoz/zámenu:1)
Adresa múzea/galérie1) (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
IÈO:2)
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
E-mailová adresa:
tatutárny orgán múzea/galérie1) (meno, priezvisko, funkcia):
B. OPIS ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)
B.1 Názov, opis a fotografia zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov,1) ktorý/-é má by vyvezený/é:3)
Prírastkové èíslo:
Evidenèné èíslo/inventárne èíslo:1)
Súèasný fyzický stav:
tát vývozu a adresa nového uloenia zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov:1)
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Názov a adresa nového vlastníka/správcu:1)
B.2 Názov, opis a fotografia predmetu/súboru zbierkových predmetov,1) za ktorý/-é sa zámena uskutoèòuje:3)
Poèet strán príloh: ......
V ........................dòa ......................
Vypracoval (meno, priezvisko, funkcia a podpis zodpovedného zamestnanca):
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
tatutárny orgán múzea/galérie1) (meno, priezvisko, funkcia):
Odtlaèok peèiatky múzea/galérie:1)

C. STANOVISKO ZRIAÏOVATE¼A/ZAKLADATE¼A1) K TRVALÉMU VÝVOZU ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)
Názov zriaïovate¾a/zakladate¾a:1)
Sídlo (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
IÈO:
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
tatutárny orgán zriaïovate¾a/zakladate¾a1) (meno, priezvisko, funkcia):

súhlasí/nesúhlasí1)
s trvalým vývozom zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov.1)

Poèet strán príloh: ........

V .................................... dòa ..............
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
tatutárneho orgánu
zriaïovate¾a/zakladate¾a:1)
Odtlaèok úradnej peèiatky:
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D. STANOVISKO MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY K TRVALÉMU VÝVOZU ZBIERKOVÉHO
PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky súhlasí/nesúhlasí1) s trvalým vývozom zbierkového predmetu/súboru
zbierkových predmetov1) v poète ......... kusov pod¾a priloeného zoznamu.
Poèet strán príloh: ......................
V .................................... dòa..............
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
tatutárneho orgánu:
Odtlaèok úradnej peèiatky
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:

E. POTVRDENIE COLNÉHO ÚRADU
Pri trvalom vývoze zbierkového predmetu
Colný úrad (sídlo) .............................................. potvrdzuje trvalý vývoz zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov1) v poète ................ kusov pod¾a priloeného zoznamu.
Dátum a miesto vydania potvrdenia:
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
osoby oprávnenej na vydanie
potvrdenia za colný úrad:
Odtlaèok úradnej peèiatky
colného úradu:

1

) Nehodiace sa preèiarknu.
) Uvádza múzeum/galéria s právnou subjektivitou.
3
) Pri trvalom vývoze viacerých zbierkových predmetov priloi ich zoznam v prílohe s uvedením evidenèného/inventárneho èísla, názvu
a opisu zbierkového predmetu. Kadá strana prílohy musí by signovaná tatutárnym orgánom iadate¾a.
2

Príloha è. 5
k zákonu è. 206/2009 Z. z.

IADOS O SÚHLAS NA DOÈASNÝ VÝVOZ
ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)
Èíslo iadosti:
A. MÚZEUM/GALÉRIA,1) KTORÉ IADA O DOÈASNÝ VÝVOZ
Názov múzea/galérie:1)
Adresa (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):

Dátum prijatia:
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IÈO:2)
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
E-mailová adresa:
tatutárny orgán múzea/galérie1) (meno, priezvisko, funkcia):
Poèet kusov zbierkových predmetov/poèet kusov zbierkových predmetov tvoriacich súbor:1)
Evidenèné èíslo/inventárne èíslo, názov, opis a súèasný fyzický stav zbierkového predmetu:3)
Zmluva o výpoièke è. ............................................... uzavretá dòa ...........................................................
Úèel doèasného vývozu:1)
a) prezentaèný (uveïte názov a organizátora prezentácie),
b) vedecko-výskumný,
c) retaurátorský,
d) konzervátorský.
tát doèasného vývozu zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov:1)
Miesto doèasného vývozu zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov:1)
Názov a presná adresa príjemcu zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov:1)
Trvanie doèasného vývozu od ............................ do ............................
V ................................ dòa ......................
Vypracoval (meno, priezvisko, funkcia a podpis zodpovedného zamestnanca):
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
tatutárny orgán múzea/galérie1) (meno, priezvisko, funkcia):
Odtlaèok peèiatky múzea/galérie:1)

B. SÚHLAS ZRIAÏOVATE¼A/ZAKLADATE¼A1) MÚZEA/GALÉRIE1) NA DOÈASNÝ VÝVOZ ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)
Názov zriaïovate¾a/zakladate¾a1) múzea/galérie:1)
Sídlo zriaïovate¾a/zakladate¾a1) (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
IÈO:
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
E-mailová adresa:
tatutárny orgán zriaïovate¾a/zakladate¾a1) (meno, priezvisko, funkcia):
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vydáva súhlas na doèasný vývoz
zbierkového predmetu (uveïte evidenèné èíslo/inventárne èíslo a názov zbierkového predmetu)
............................... /súboru zbierkových predmetov1) v poète ........ kusov pod¾a zoznamu v rozsahu ....... strán
uvedeného v prílohe do (tát) ....................................... v termíne od ....................... do..................... .
V ................................ dòa ......................
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
tatutárneho orgánu
zriaïovate¾a/zakladate¾a:1)
Odtlaèok úradnej peèiatky:

1

) Nehodiace sa preèiarknu.
) Uvádza múzeum/galéria s právnou subjektivitou.
3
) Pri doèasnom vývoze viacerých zbierkových predmetov priloi ich zoznam v prílohe s uvedením evidenèného/inventárneho èísla, názvu
a opisu zbierkového predmetu. Kadá strana prílohy musí by podpísaná tatutárnym orgánom iadate¾a.
2

Príloha è. 6
k zákonu è. 206/2009 Z. z.

IADOS O ZMENU PODMIENOK DOÈASNÉHO VÝVOZU
ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)
Èíslo iadosti: ...........................

Dátum prijatia iadosti: .............................

(k iadosti è. ................................................, ku ktorej bol dòa ..................................................... vydaný súhlas
na doèasný vývoz zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov1) pod¾a § 17 ods. 7 zákona è. 206/2009 Z. z.
o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 38/2014 Z. z.)
A. VYPÅÒA MÚZEUM/GALÉRIA,1) KTORÉ/Á IADA ZMENU PODMIENOK DOÈASNÉHO VÝVOZU ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)
Názov múzea/galérie:1)
Adresa (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
IÈO:2)
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
E-mailová adresa:
tatutárny orgán múzea/galérie1) (meno, priezvisko, funkcia):
ktoré/-á na základe vyie citovanej iadosti dostalo/-a súhlas na doèasný vývoz zbierkového predmetu, iada
o túto zmenu podmienok doèasného vývozu zbierkového predmetu:1)
a) zmena úèelu:1)
 prezentaèný,
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 vedecko-výskumný,
 retaurátorský,
 konzervátorský,
b) zmena príjemcu (uveïte názov a presnú adresu nového príjemcu zbierkového predmetu/súboru zbierkových
predmetov): ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ,
c) zmena krajiny urèenia (uveïte názov krajiny urèenia): ............................................................................... .

V ........................... dòa ......................
Vypracoval (meno, priezvisko, funkcia a podpis zodpovedného zamestnanca):
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
tatutárny orgán múzea/galérie1) (meno, priezvisko, funkcia):
Odtlaèok peèiatky múzea/galérie:1)
B. VYPÅÒA ZRIAÏOVATE¼/ZAKLADATE¼1) MÚZEA/GALÉRIE1)
Názov a sídlo zriaïovate¾a/zakladate¾a1) (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
IÈO:2)
tatutárny orgán (meno, priezvisko, funkcia):

súhlasí
so zmenou podmienok doèasného vývozu zbierkového predmetu/súboru zbierkových predmetov1)

k iadosti è. ............................, ku ktorej bol dòa .............................. vydaný súhlas na doèasný vývoz zbierkového
predmetu/súboru zbierkových predmetov1) pod¾a § 17 ods. 7 zákona è. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 38/2014 Z. z. na základe iadosti múzea/galérie1)
.................................................................. .
V ............................... dòa.....................
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
tatutárneho orgánu
zriaïovate¾a/zakladate¾a:1)
Odtlaèok úradnej peèiatky:

1
2

) Nehodiace sa preèiarknu.
) Uvádza múzeum/galéria s právnou subjektivitou..
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56. Slovo Spoloèenstvo vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami Európska únia
v príslunom tvare.
Èl. II
Zákon è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona è. 479/2005 Z. z., zákona
è. 208/2009 Z. z., zákona è. 262/2011 Z. z. a zákona
è. 180/2013 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 39 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: a jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie múzeu, ktoré
bude správcom archeologických nálezov36a).


Poznámka pod èiarou k odkazu 36a znie:

36a

) § 9 ods. 9 zákona è. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 38/2014
Z. z..

Èl. III
Zákon è. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona
è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov sa mení takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. a) sa slová Európskeho spoloèenstva (ïalej len Spoloèenstvo) nahrádzajú slovami
Európskej únie.

Èiastka 14

2. V § 4 ods. 1 prvá veta znie: Ministerstvo je prísluným orgánom na vystavenie povolenia pod¾a osobitného predpisu2) na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty
z colného územia Európskej únie, ak osobitný predpis5)
neustanovuje inak..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) Nariadenie Rady (ES) è. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie)
(Ú. v. EÚ L 39, 10. 2. 2009).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) è. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) è. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ
L 324, 22. 11. 2012)..

3. Poznámky pod èiarou k odkazom 17 a 23 znejú:

17)
18
)
19
)
20
)
21
)

Èl. 6 nariadenia (EÚ) è. 1081/2012.
Nariadenie (EÚ) è. 1081/2012.
Èl. 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) è. 1081/2012.
Èl. 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 1081/2012.
Èl. 8 ods. 1 posledná veta a ods. 3 nariadenia (EÚ)
è. 1081/2012.
22
) Èl. 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) è. 1081/2012.
23
) Èl. 7 a 9 nariadenia (EÚ) è. 1081/2012..

4. Slovo Spoloèenstvo vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami Európska únia
v príslunom tvare.
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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39
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 125 ods. 12 zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných
slubách v znení neskorích predpisov
opatrenie zo 4. februára 2014 è. 2/2014 o náleitostiach iadosti o schválenie prospektu cenného papiera
(ïalej len opatrenie).
Úèelom opatrenia je jednoznaène stanovi náleitosti iadosti o schválenie prospektu cenného papiera, a tým zvýi právnu istotu. Toto opatrenie zároveò reaguje aj na právnu úpravu v oblasti prospektov cenných papierov, v zmysle ktorých má NBS povinnos oznamova, sprístupni a poskytnú Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy
(ESMA) prospekty cenných papierov v elektronickej forme.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. marca 2014.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 5/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
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40
OZNÁMENIE
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 264/1999 Z. z.
o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov oznamuje, e
rozhodnutím predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky
è. 28/2013, ktorým sa zruuje príspevková organizácia Slovenský ústav technickej normalizácie (ïalej len
rozhodnutie)
rozhodol o zruení urèenia Slovenského ústavu technickej normalizácie so sídlom Karloveská 63, 840 00 Bratislava, IÈO: 31753990 ako právnickej osoby na tvorbu, schva¾ovanie a vydávanie slovenských technických noriem.
Rozhodnutím bola príspevková organizácia Slovenský ústav technickej normalizácie zruená a bolo ním zruené
rozhodnutie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky z 12. januára 2000
è. 1/2000 o urèení Slovenského ústavu technickej normalizácie ako právnickej osoby na tvorbu, schva¾ovanie a vydávanie slovenských technických noriem (oznámenie è. 25/2002 Z. z.)
Rozhodnutie nadobudlo úèinnos 18. decembra 2013 a Slovenský ústav technickej normalizácie bol zruený
31. decembra 2013.
Vecné a finanèné vymedzenie majetku vrátane súvisiacich práv a záväzkov preli dòom 1. januára 2014 na Úrad
pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky.
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OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 18. decembra 2013
bola v Kodani a 24. januára 2014 v Bratislave podpísaná Dvojroèná dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2014  2015.
Dohoda nadobudla platnos 24. januára 2014.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 7. februára 2014 uloené tieto kolektívne zmluvy vyieho stupòa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyieho stupòa:
1. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na rok 2014 z 13. decembra 2013 uzatvorená medzi Slovenským odborovým
zväzom sklárskeho priemyslu
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
2. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na rok 2014 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky
z 18. decembra 2013 uzatvorená medzi Zdruením zamestnávate¾ov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
3. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na roky 2014  2015 z 18. decembra 2013 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zdruením bytového hospodárstva na Slovensku.
4. Kolektívna zmluva vyieho stupòa pre prísluníkov Zboru väzenskej a justiènej stráe na rok 2014 z 20. decembra 2013 uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justiènej stráe.
5. Dodatok è. 3 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo 14. marca
2012 v znení Dodatku è. 2 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu z 9. januára 2014 uzavretý medzi Slovenským zväzom zdravotníctva a sociálnych sluieb, Lekárskym odborovým zdruením
a
Asociáciou tátnych nemocníc Slovenskej republiky.
6. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na obdobie od 1. 1. 2014  31. 12. 2016 z 8. januára 2014 uzatvorená medzi
Organizáciou zamestnávate¾ov skupiny COOP Jednota
a
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.
7. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na roky 2014  2016 zo 17. januára 2014 uzatvorená medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom
a
Zväzom zamestnávate¾ov energetiky Slovenska.
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