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106
ZÁKON
z 1. apríla 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník
v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník v znení
zákona è. 58/1969 Zb., zákona è. 131/1982 Zb., zákona è. 94/1988 Zb., zákona è. 188/1988 Zb., zákona
è. 87/1990 Zb., zákona è. 105/1990 Zb., zákona
è. 116/1990 Zb., zákona è. 87/1991 Zb., zákona
è. 509/1991 Zb., zákona è. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994
Z. z., zákona è. 153/1997 Z. z., zákona è. 211/1997
Z. z., zákona è. 252/1999 Z. z., zákona è. 218/2000
Z. z., zákona è. 261/2001 Z. z., zákona è. 281/2001
Z. z., zákona è. 23/2002 Z. z., zákona è. 34/2002 Z. z.,
zákona è. 95/2002 Z. z., zákona è. 184/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona è. 526/2002 Z. z., zákona è. 504/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 150/2004 Z. z., zákona è. 404/2004 Z. z., zákona
è. 635/2004 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 266/2005 Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona
è. 118/2006 Z. z., zákona è. 188/2006 Z. z., zákona
è. 84/2007 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z., zákona
è. 568/2007 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z., zákona
è. 379/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 575/2009 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z., zákona è. 546/2010 Z. z., zákona
è. 130/2011 Z. z., zákona è. 161/2011 Z. z., zákona
è. 69/2012 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z. a zákona
è. 102/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 39a
Úera
Neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou
nepodnikate¾om, pri ktorom niekto zneuije tieseò, neskúsenos, rozumovú vyspelos, rozruenie, dôverèivos, ¾ahkomyse¾nos, finanènú závislos alebo neschopnos plni záväzky druhej strany a dá sebe alebo
inému s¾úbi alebo poskytnú plnenie, ktorého majetková hodnota je vzh¾adom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere..
2. V § 53 ods. 4 písm. o) sa slová ktoré oprávòujú
nahrádzajú slovom oprávòujú.
3. V § 53 odsek 6 znie:
(6) Ak predmetom spotrebite¾skej zmluvy je poskytnutie peòaných prostriedkov, nesmie odplata prevy-

ova najvyiu prípustnú odplatu, ktorú mono od
spotrebite¾a pri poskytnutí peòaných prostriedkov
poadova. Odplatu, podrobnosti o stanovení odplaty,
kritériách jej stanovenia a najvyiu prípustnú výku
odplaty ustanovuje vykonávací predpis..
4. V § 53 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý
znie:
(10) Ak záloné právo zabezpeèuje záväzok zo spotrebite¾skej zmluvy, môe sa záloný verite¾ v rámci výkonu záloného práva uspokoji len predajom zálohu
na drabe pod¾a osobitného zákona alebo predajom zálohu pod¾a osobitných zákonov..
Doterajie odseky 10 a 14 sa oznaèujú ako odseky 11 a 15.
5. V § 53b ods. 2 sa slová § 53 ods. 11 nahrádzajú
slovami § 53 ods. 12.
6. V § 53c sa za prvú vetu vkladá druhá veta, ktorá
znie: Ustanovenia spotrebite¾skej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo veobecných obchodných podmienkach alebo v akýchko¾vek iných zmluvných dokumentoch, ktoré so spotrebite¾skou zmluvou súvisia,
nesmú by uvedené pre spotrebite¾a neèitate¾ným
a mením písmom, ako ustanoví vykonávací predpis..
7. Za § 53c sa vkladá § 53d, ktorý znie:
§ 53d
Spotrebite¾ská zmluva, ktorá obsahuje neprijate¾nú
zmluvnú podmienku v znení, ako je uvedená vo výroku
rozhodnutia súdu a jej uzavretie bolo dosiahnuté za
pouitia nekalej obchodnej praktiky alebo úery, je neplatná..
8. V deviatej èasti sa za devätnástu hlavu vkladá
dvadsiata hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
DVADSIATA HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM
ÚÈINNÝM OD 1. JÚNA 2014
§ 879r
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne
vzahy vzniknuté pred 1. júnom 2014; vznik týchto
právnych vzahov, ako aj nároky z nich vzniknuté sa
vak posudzujú pod¾a predpisov úèinných do 1. júna
2014. Na výkon záloného práva, ktoré vzniklo pred
1. júnom 2014, sa pouijú ustanovenia tohto zákona..
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Èl. II
Zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v znení zákona è. 36/1967 Zb., zákona è. 158/1969
Zb., zákona è. 49/1973 Zb., zákona è. 20/1975 Zb., zákona è. 133/1982 Zb., zákona è. 180/1990 Zb., zákona
è. 328/1991 Zb., zákona è. 519/1991 Zb., zákona
è. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 281/1996 Z. z., zákona
è. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 359/1997 Z. z., zákona è. 124/1998 Z. z.,
zákona è. 144/1998 Z. z., zákona è. 169/1998 Z. z., zákona è. 187/1998 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona è. 233/1998 Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 318/1998
Z. z., zákona è. 331/1998 Z. z., zákona è. 46/1999 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 185/1999 Z. z., zákona
è. 223/1999 Z. z., zákona è. 303/2001 Z. z., zákona
è. 501/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 232/2002 Z. z., zákona è. 424/2002 Z. z., zákona
è. 451/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 620/2002
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 75/2003 Z. z., zákona è. 353/2003 Z. z., zákona
è. 530/2003 Z. z., zákona è. 589/2003 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 371/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 428/2004 Z. z., zákona è. 613/2004 Z. z., zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 36/2005 Z. z., zákona
è. 290/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 24/2007 Z. z., zákona è. 84/2007 Z. z., zákona
è. 273/2007 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z., zákona
è. 643/2007 Z. z., zákona è. 384/2008 Z. z., zákona
è. 477/2008 Z. z., zákona è. 484/2008 Z. z., zákona
è. 491/2008 Z. z., zákona è. 487/2009 Z. z., zákona
è. 495/2009 Z. z., zákona è. 575/2009 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 183/2011 Z. z., zákona
è. 332/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona
è. 388/2011 Z. z., zákona è. 335/2012 Z. z., zákona
è. 64/2013 Z. z., zákona è. 75/2013 Z. z. a zákona
è. 180/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 153 ods. 3 sa na konci pripája bodkoèiarka
a slová v takom prípade súd uvedie vo výroku rozsudku znenie tejto zmluvnej podmienky, ako bolo dojednané v spotrebite¾skej zmluve.
2. V § 153 ods. 4 sa slová uvedie túto zmluvnú podmienku vo výroku rozhodnutia nahrádzajú slovami
uvedie vo výroku rozsudku znenie tejto zmluvnej podmienky, ako bolo dojednané v spotrebite¾skej zmluve.
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Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej
èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení zákona è. 211/1997 Z. z., zákona
è. 353/1997 Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., zákona
è. 240/1998 Z. z., zákona è. 280/1999 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 415/2000
Z. z., zákona è. 291/2001 Z. z., zákona è. 32/2002 Z. z.,
zákona è. 356/2003 Z. z., zákona è. 514/2003 Z. z., zákona è. 589/2003 Z. z., zákona è. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 125/2005
Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona è. 585/2006
Z. z., zákona è. 84/2007 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z.,
zákona è. 384/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona è. 554/2008 Z. z., zákona è. 84/2009 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona è. 466/2009 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z., zákona
è. 102/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., uznesenia
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 1/2012 Z. z.,
zákona è. 230/2012 Z. z., zákona è. 335/2012 Z. z., zákona è. 440/2012 Z. z., zákona è. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 14/2013
Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z., zákona è. 299/2013
Z. z. a zákona è. 355/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 34 ods. 5 sa za slovo iados vkladajú slová
alebo iados zaslanú elektronickými prostriedkami,.
2. Doterají text § 61b sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Exekútor je návrhom na vykonanie exekúcie viazaný a nemôe vykona exekúciu vo väèom rozsahu,
ne navrhuje oprávnený, aj keby bol z exekuèného titulu oprávnený uplatòova viac; to platí aj pre trovy exekúcie.
(3) Ak ide o splnenie povinnosti zaplati peòanú poh¾adávku a oprávnený podá návrh na vykonanie exekúcie viac ako tri roky od nadobudnutia vykonate¾nosti
exekuèného titulu, nemono vykona exekúciu na
vymoenie prísluenstva poh¾adávky priznanej exekuèným titulom; to neplatí, ak oprávnený k návrhu na
vykonanie exekúcie priloí dohodu o postupnom splnení poh¾adávky priznanej exekuèným titulom uzavretú
s povinným v priebehu troch rokov od nadobudnutia
vykonate¾nosti exekuèného titulu..
3. V § 34 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová:
a bezodplatne; ustanovenia osobitných predpisov
upravujúcich nároky na plnenie za poskytnutie súèinnosti sa nepouijú.
4. V § 63 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3,
ktoré znejú:
(2) Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoenie
peòanej poh¾adávky, ktorá bez prísluenstva ku dòu
doruèenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyuje
2 000 eur (ïalej len drobné exekúcie), nemono exekúciu vykona predajom nehnute¾nosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt pod¾a osobitného predpisu; právo zriadi exekuèné záloné
právo na nehnute¾nos tým nie je dotknuté. Za drobnú
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exekúciu sa nepovauje exekúcia na vymoenie poh¾adávky na výivnom.
(3) Exekúciu predajom nehnute¾nosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
pod¾a odseku 2, mono vykona výnimoène na základe
schválenia súdu, ak sú voèi povinnému vedené viaceré
exekúcie, v ktorých sa vymáhajú poh¾adávky prevyujúce v súhrne 2 000 eur a exekútor preukáe, e peòaná
poh¾adávka nemôe by vymoená iným spôsobom. Návrh na schválenie predaja nehnute¾nosti pod¾a prvej
vety môe poda exekútor, ktorý ako prvý v poradí na nehnute¾nosti zriadil exekuèné záloné právo a na základe
jeho písomného súhlasu aj exekútor, ktorého exekuèné
záloné právo bolo zriadené neskôr..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 4.
5. V § 64 sa na konci pripája táto veta: Spôsob vykonania exekúcie urèí exekútor tak, aby bol primeraný
vymáhanej povinnosti a aby hodnota zabezpeèeného
majetku povinného zodpovedala hodnote vymáhanej
povinnosti..
6. V § 65 sa na konci pripája táto veta: V prípade
zjavného nepomeru vymáhanej povinnosti a hodnoty
zabezpeèeného majetku povinného je exekútor, po preukázaní dostatoèného zabezpeèenia vymáhanej povinnosti majetkom zo strany povinného a na jeho iados,
povinný odblokova zabezpeèený majetok v prevyujúcej èasti..
7. V § 95 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo prostriedkami elektronickej komunikácie
so zaruèeným elektronickým podpisom.
8. V § 96 ods. 2 druhá veta znie: Povinnému sa doruèí do vlastných rúk, banke sa doruèí do vlastných
rúk alebo prostriedkami elektronickej komunikácie so
zaruèeným elektronickým podpisom..
9. V § 96 ods. 4 poslednej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: alebo prostriedkami elektronickej komunikácie so zaruèeným elektronickým podpisom; banka
úèet odblokuje hneï po doruèení príkazu na odblokovanie úètu.
10. V § 115 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
g) osobné motorové vozidlo, ktoré povinný, ktorým je
fyzická osoba, potrebuje na individuálnu prepravu
a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s akým
zdravotným postihnutím a potrieb jeho rodiny alebo
èlenov domácnosti,.
Doterajie písmená g) a i) sa oznaèujú ako písmená h) a j).
11. V § 129 ods. 1 sa slová pod¾a § 115 ods. 2
písm. h) nahrádzajú slovami pod¾a § 115 ods. 2
písm. i).
12. V § 200 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2
a 4, ktoré znejú:
(2) Ak ide o drobné exekúcie, trovy exekúcie nesmú
presiahnu
a) esnásobok výky poh¾adávky bez prísluenstva,
ak ide o poh¾adávku neprevyujúcu 50 eur,
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b) pänásobok výky poh¾adávky bez prísluenstva, ak
ide o poh¾adávku neprevyujúcu 166 eur,
c) dvojnásobok výky poh¾adávky bez prísluenstva,
ak ide o poh¾adávku neprevyujúcu 500 eur a
d) výku poh¾adávky bez prísluenstva, ak ide o poh¾adávku prevyujúcu 500 eur.
(3) Ak trovy exekúcie pri drobnej exekúcii presiahnu
násobok výky poh¾adávky pod¾a odseku 2, znáajú
trovy exekúcie prevyujúce prísluný násobok poh¾adávky oprávnený a povinný kadý v jednej polovici.
(4) Do doruèenia upovedomenia o zaèatí exekúcie má
oprávnený nárok na náhradu trov právneho zastúpenia v exekuènom konaní najviac vo výke odmeny za
dva úkony právnej sluby pod¾a osobitného predpisu
a ak ide o drobné exekúcie, má oprávnený nárok na náhradu trov právneho zastúpenia v exekuènom konaní
najviac vo výke ich jednej polovice..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.
13. Za § 243b sa vkladá § 243c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 243c
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. júna 2014
(1) Ustanovenia § 61b ods. 3 a § 200 ods. 2 a 4 sa
pouijú na exekuèné konania zaèaté po 31. máji 2014.
(2) Ustanovenia § 63 ods. 2 a 3 sa nepouijú, ak ku
dòu úèinnosti tohto zákona exekútor vykonáva exekúciu predajom nehnute¾ností..
Èl. IV
Zákon è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 284/2002
Z. z., zákona è. 22/2004 Z. z., zákona è. 451/2004 Z. z.,
zákona è. 725/2004 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z., zákona è. 646/2005 Z. z., zákona è. 648/2007 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z., zákona è. 161/2011 Z. z., zákona
è. 182/2011 Z. z., zákona è. 78/2012 Z. z., zákona
è. 301/2012 Z. z., zákona è. 142/2013 Z. z., zákona
è. 367/2013 Z. z. a zákona è. 102/2014 Z. z. sa dopåòa
takto:
§ 4 ods. 2 sa dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) vydáva na iados osoby, ktorá je zapísaná v registri
verite¾ov alebo ktorá má o zápis do registra verite¾ov
záujem, písomné potvrdenie o splnení podmienok
pod¾a osobitného predpisu.10b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 10b znie:

10b) § 20 ods. 3 a § 25c ods. 4 zákona è. 129/2010 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch a o iných úveroch a pôièkách pre spotrebite¾ov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 102/2014 Z. z..

Èl. V
Zákon è. 527/2002 Z. z. o dobrovo¾ných drabách
a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady
è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notár-
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sky poriadok) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 568/2007 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z. a zákona è. 180/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
(6) Drai nemono nehnute¾né veci, ak hodnota poh¾adávky bez jej prísluenstva zabezpeèenej záloným
právom ku dòu oznámenia o zaèatí výkonu záloného
práva neprevyuje 2 000 eur..
Doterajie odseky 6 a 8 sa oznaèujú ako odseky 7
a 9.
2. V § 6 ods. 3 sa suma 829 847,97 nahrádza sumou 2 000 000.
3. V § 12 ods. 1 sa slová ceny obvyklej v mieste
a èase konania draby nahrádzajú slovami veobecnej hodnoty v mieste a èase konania draby.
4. § 12 sa dopåòa odsekmi 5 a 6 ktoré znejú:
(5) Vlastník predmetu draby je oprávnený do desiatich pracovných dní od doruèenia znaleckého posudku
pod¾a odseku 4 vznies u draobníka námietky proti
ohodnoteniu predmetu draby a prípadne iada vyhotovi znalecký posudok iným znalcom. Draobník je povinný sa so vznesenými námietkami písomne vysporiada a najneskôr pä pracovných dní pred konaním
draby zasla vlastníkovi predmetu draby písomnú
odpoveï. Ak vlastník predmetu draby iada vyhotovi
nový znalecký posudok, zabezpeèí draobník znalecký
posudok bezodkladne do 30 dní odo dòa doruèenia iadosti od iného znalca.
(6) Na úèely ohodnotenia predmetu draby sa
pouije znalecký posudok pod¾a odsekov 1, 3 alebo 5,
ktorým bola urèená vyia veobecná hodnota predmetu draby..
5. V § 16 ods. 6 sa na konci pripája tieto slová: a ak
ide v poradí o prvú drabu, najniie podanie nemôe
by niie ako 90 % hodnoty predmetu draby, ktorým
je byt alebo dom, v ktorom má dlník hlásený trvalý pobyt pod¾a osobitného predpisu,12b) urèenej znaleckým
posudkom a v ostatných prípadoch, ak ide v poradí
o prvú drabu niie ako 80 % hodnoty predmetu
draby urèenej znaleckým posudkom..
6. V § 19 ods. 1 písm. b) sa èiarka nahrádza bodkoèiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: ak ide
o predbené opatrenie súdu, postaèí, ak je draobníkovi preukázané, e toto bolo súdom nariadené,.
7. V § 21 ods. 2 sa za slová V prípade, ak vkladajú
slová sa spochybòuje platnos zálonej zmluvy alebo.
8. V § 24 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
a návrhy a námietky úèastníkov draby alebo ich zástupcov vznesené na drabe, najmä ak by tieto mohli
ma vplyv na platnos draby.
9. V § 33j odsek 4 znie:
(4) Ak ministerstvo zistí, e draobník opakovane
poruuje povinnosti pod¾a odsekov 1 alebo 3, rozhodne
o zákaze organizovania dobrovo¾ných draieb na obdobie najviac piatich rokov. Zákaz organizovania dobrovo¾ných draieb je prekákou postupu pod¾a tohto zákona..
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10. Za § 36a sa vkladá § 36b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 36b
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. júna 2014
(1) Draby, o ktorých vykonaní bola uzavretá zmluva
pred 1. júnom 2014, sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných od 1. júna 2014.
(2) Rozsah poistenia zodpovednosti za kodu, ktorá
by mohla vzniknú v súvislosti s èinnosou draobníka,
je draobník povinný uvies do súladu s týmto zákonom najneskôr do 31. augusta 2014; inak sa má za to,
e jeho poistenie zaniklo k 1. septembru 2014..
Èl. VI
Zákon è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení
zákona è. 397/2008 Z. z., zákona è. 318/2009 Z. z., zákona è. 575/2009 Z. z., zákona è. 508/2010 Z. z., zákona
è. 301/2012 Z. z., zákona è. 132/2013 Z. z. a zákona
è. 102/2014 Z. z. sa dopåòa takto:
1. Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý znie :
§ 9b
Ustanovenie § 9a sa netýka èinnosti advokáta, súdneho exekútora a notára pri výkone ich povolania..
2. § 24 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Orgán dozoru rozhodne o zákaze výkonu èinnosti predávajúceho, dovozcu, dodávate¾a alebo osoby
uvedenej v § 26 na obdobie najviac piatich rokov, ak sa
tento dopustí konania, za ktoré mu orgán kontroly u
predtým uloil pokutu pod¾a odsekov 1 a 2. Zákaz výkonu èinnosti je prekákou predaja výrobkov alebo poskytovania sluieb spotrebite¾ovi..
Èl. VII
Zákon è. 129/2010 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch
a o iných úveroch a pôièkách pre spotrebite¾ov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 394/2011 Z. z. zákona è. 352/2012 Z. z., zákona
è. 132/2013 Z. z. a zákona è. 102/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Spotrebite¾ský úver pod¾a tohto zákona nemono poskytnú
finanènými prostriedkami v hotovosti..
2. § 11 ods. 1 sa dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) verite¾ spotrebite¾ský úver poskytne finanènými
prostriedkami v hotovosti..
3. V § 9 ods. 9 sa vypúajú slová alebo jej prílohách.
4. § 9 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Verite¾ je povinný informova spotrebite¾a
o tom, e nedolo k splateniu splátky zo spotrebite¾ské-
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ho úveru v lehote jej splatnosti písomne alebo formou
krátkej textovej správy (SMS), a to najneskôr do 15 dní
odo dòa splatnosti tejto splátky zo spotrebite¾ského
úveru..
5. § 18 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Na prekroèenie sa vzahujú ustanovenia o najvyej prípustnej výke odplaty pod¾a Obèianskeho zákonníka..
6. V § 20 ods. 1 sa slová odsek 7 nahrádzajú slovami odsek 8.
7. § 20 ods. 2 sa dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) vysokokolské vzdelanie druhého stupòa a trojroènú prax v bankovníctve v oblasti úverových
obchodov23a) alebo v inej oblasti finanèného trhu
alebo stredokolské vzdelanie s maturitou a sedemroènú prax v bankovníctve v oblasti úverových
obchodov23a) alebo v inej oblasti finanèného trhu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 23a znie:

23a) § 34 ods. 3 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

8. V § 20 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Na úèely zápisu do registra verite¾ov musí verite¾
preukáza, e ak mu bola uloená sankcia za poruenie
predpisov na ochranu spotrebite¾a, urobil na základe
právoplatného rozhodnutia, ktoré nemono ïalej preskúma súdom, nápravu a odstránil nedostatky, za
ktoré mu orgány Slovenskej obchodnej inpekcie
uloili sankciu..
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13. V § 20 ods. 22 písm. e) sa slová odseku 6 nahrádzajú slovami odseku 7.
14. V § 20 ods. 22 písm. g) sa za slovo pod¾a vkladajú slová tohto zákona alebo a na konci pripájajú slová: alebo predbené opatrenie orgánu dozoru.
15. § 20 ods. 22 sa dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) verite¾ prestal spåòa niektorú z podmienok pod¾a
tohto zákona na zápis do registra verite¾ov..
16. V § 20 ods. 23 a 26 sa slová odseku 21 nahrádzajú slovami odseku 22.
17. V § 20 sa za odsek 26 vkladá nový odsek 27, ktorý
znie:
(27) Za dôveryhodného sa na úèely odseku 2 nepovauje ten,
a) na koho majetok bol v posledných desiatich rokoch
pred podaním návrhu na zápis do registra verite¾ov
vyhlásený konkurz pod¾a osobitného predpisu, povolená retrukturalizácia, potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo povolené oddlenie,
na koho majetok bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo voèi
komu bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
b) u koho je preukázate¾ne spochybnené, e bude v súvislosti s poskytovaním spotrebite¾ských úverov
èestne a svedomito plni povinnosti pod¾a tohto zákona a predpisov na ochranu spotrebite¾a..
Doterajie odseky 27 a 30 sa oznaèujú ako odseky 28 a 31.

Doterajie odseky 3 a 29 sa oznaèujú ako odseky 4
a 30.

18. V § 20 ods. 28 sa slová odseku 9 nahrádzajú
slovami odseku 10.

9. V § 20 ods. 7 sa slová odseku 3 nahrádzajú slovami odseku 4.

19. V § 20 ods. 29 sa slová odseku 18 nahrádzajú
slovami odseku 19.

10. V § 20 ods. 10 sa písmeno f) dopåòa bodmi 5 a 6,
ktoré znejú:
5. doklad o stredokolskom vzdelaní s maturitou na
preukázanie splnenia podmienky pod¾a odseku 2
písm. e) alebo doklad o vysokokolskom vzdelaní
druhého stupòa na vysokej kole v Slovenskej republike, alebo uznaný doklad o vysokokolskom
vzdelaní druhého stupòa vydaný zahraniènou vysokou kolou na preukázanie splnenia podmienky
pod¾a odseku 2 písm. e); doklad v inom jazyku musí
by úradne preloený do slovenského jazyka,
6. písomné potvrdenie osoby, u ktorej bola prax vykonaná, na preukázanie splnenia podmienky pod¾a
odseku 2 písm. e); doklad v inom jazyku musí by
úradne preloený do slovenského jazyka..

20. V § 23 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Orgán kontroly pod¾a odseku 1 rozhodne o výmaze z registra verite¾ov vdy, ak
a) sa verite¾ dopustí konania, za ktoré mu orgán kontroly u predtým uloil pokutu za opakovaný alebo
závaný nedostatok,
b) verite¾ opakovane poruil povinnosti verite¾a pod¾a
§ 7 ods. 1,
c) verite¾ sústavným alebo opakovaným pouívaním
neprijate¾ných zmluvných podmienok alebo nekalých obchodných praktík poruuje práva spotrebite¾ov alebo
d) verite¾ opakovane obchádza tento zákon alebo predpisy na ochranu spotrebite¾a, opakovane poruuje
povinnos skúma schopnos spotrebite¾a spláca
spotrebite¾ský úver alebo opakovane uplatòuje na
súdoch alebo iných tátnych orgánov voèi spotrebite¾om nároky, ktoré mu pod¾a tohto zákona alebo
predpisov na ochranu spotrebite¾a nepatria..

11. V § 20 ods. 10 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
g) písomné potvrdenie vydané Ústredným inpektorátom Slovenskej obchodnej inpekcie preukazujúce
splnenie podmienky pod¾a odseku 3,.
Doterajie písmeno g) sa oznaèuje ako písmeno h).
12. V § 20 ods. 13 a 16 sa slová odseku 9 nahrádzajú slovami odseku 10.

Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
21. V § 24 ods. 1 sa slová ustanovenia § 2, nahrádzajú slovami ustanovenia § 1 ods. 2 druhá veta, § 2,.
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22. V § 24 ods. 1 sa slová § 9 ods. 1, 2, 9 a 10 nahrádzajú slovami § 9 ods. 1, 2, 9 a 11.

trebite¾ských úverov a Národná banka Slovenska zruí
jeho zápis v registri verite¾ov.

23. Za § 25b sa vkladá § 25c, ktorý vrátane nadpisu
znie:

(5) Podmienku pod¾a § 20 ods. 3 musí verite¾ zapísaný v registri verite¾ov splni najneskôr do 15. októbra
2014 a ak ide o nápravu a odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z právoplatného rozhodnutia, ktoré je
predmetom súdneho prieskumu pod¾a Obèianskeho
súdneho poriadku, do 60 dní od doruèenia rozhodnutia
súdu, proti ktorému nemono poda opravný prostriedok; ustanovenie § 20 ods. 10 písm. g) platí rovnako. Ak
verite¾ zapísaný v registri verite¾ov Národnej banke Slovenska splnenie podmienky pod¾a § 20 ods. 3 v súlade
s prvou vetou nepreukáe, stratí k 16. októbru 2014
alebo po uplynutí 60 dní od doruèenia rozhodnutia
súdu, proti ktorému nemono poda opravný prostriedok, oprávnenie na poskytovanie spotrebite¾ských úverov a Národná banka Slovenska zruí jeho zápis v registri verite¾ov..

§ 25c
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. júna 2014
(1) Konania o zápis do registra verite¾ov neskonèené
k 1. júnu 2014 sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných
od 1. júna 2014.
(2) Ustanovenie § 9 ods. 9 sa uplatní na zmluvy
o spotrebite¾skom úvere uzavierané po 30. septembri
2014.
(3) Verite¾, ktorý je fyzickou osobou a ktorý k 1. júnu
2014 nemá vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
alebo stredokolské vzdelanie s maturitou, je povinný
Národnej banke Slovenska najneskôr do 30. septembra
2021 preukáza, e si toto vzdelanie doplnil. Ak verite¾,
ktorý je fyzickou osobou, Národnej banke Slovenska
doplnenie vzdelania pod¾a prvej vety nepreukáe, stráca
k 1. októbru 2021 oprávnenie na poskytovanie spotrebite¾ských úverov a Národná banka Slovenska zruí
jeho zápis v registri verite¾ov. Verite¾, ktorý je právnickou osobu, musí podmienku vysokokolského vzdelania druhého stupòa alebo stredokolského vzdelania
s maturitou spåòa najneskôr k 31. októbru 2014, inak
k 1. novembru 2014 stratí oprávnenie na poskytovanie
spotrebite¾ských úverov a Národná banka Slovenska
zruí jeho zápis v registri verite¾ov.
(4) Podmienku praxe pod¾a § 20 ods. 2 písm. e) musí
verite¾ spåòa najneskôr k 31. máju 2016, inak
k 1. júnu 2016 stratí oprávnenie na poskytovanie spo-

25. Za § 25c sa vkladá § 25d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 25d
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. septembra 2014
Ustanoveniami § 9 ods. 11 a § 24 ods. 1 sa spravujú
aj právne vzahy vzniknuté pred 1. septembrom
2014..
Èl. VIII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2014 okrem
èl. VII bodov 4, 22 a 25, ktoré nadobúdajú úèinnos
1. septembra 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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107
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2014
o poskytovaní pomoci na podporu zlepenia podmienok
pri produkcii a obchodovaní s vèelími produktmi

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
§1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády upravuje v rámci spoloènej
organizácie po¾nohospodárskych trhov poskytovanie
finanènej pomoci z prostriedkov Európskej únie
a z prostriedkov tátneho rozpoètu1) (ïalej len pomoc)
na podporu zlepenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s vèelími produktmi pri výkone týchto opatrení pod¾a osobitného predpisu:2)
a) technická pomoc vèelárom a vèelárskym zdrueniam
(ïalej len technická pomoc),
b) kontrola varroázy,
c) racionalizácia sezónneho presunu vèelstiev,
d) podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu,
e) podpora obnovenia stavu vèelstiev,
f) spolupráca so pecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti
chovu vèiel a vèelárskych výrobkov (ïalej len spolupráca s rieite¾skou organizáciou).
(2) Na úèely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) vèelárom fyzická osoba alebo právnická osoba registrovaná v centrálnom registri vèelstiev,3)
b) zaèínajúcim vèelárom fyzická osoba, ktorá poèas posledných piatich rokov
1. nechovala vèely a
2. nebola registrovaná v centrálnom registri vèelstiev.
§2
iados o poskytnutie pomoci
(1) iados o poskytnutie pomoci (ïalej len iados
o pomoc) podáva iadate¾ Pôdohospodárskej platob1

nej agentúre (ïalej len platobná agentúra) do 31. júla
prísluného kalendárneho roka na podporné obdobie
od 1. septembra prísluného kalendárneho roka do
31. augusta nasledujúceho roka (ïalej len podporný
rok) na tlaèive, ktorého vzor zverejòuje platobná agentúra na svojom webovom sídle.
(2) iadate¾om o poskytnutie pomoci je vèelárske
zdruenie, ktoré zdruuje viac ako 30 % vèelárov a zastupuje vèelárov, ktorí èerpajú pomoc prostredníctvom
vèelárskeho zdruenia.
(3) Prílohou k iadosti o pomoc pod¾a odseku 1 je
a) kópia stanov iadate¾a,
b) roèný program rozvoja vèelárstva, ktorého vzor zverejòuje platobná agentúra na svojom webovom sídle,
c) kópia zmluvy alebo potvrdenie o zriadení úètu v banke alebo v poboèke zahraniènej banky,
d) vyhlásenie iadate¾a o vysporiadaní finanèných
vzahov so tátnym rozpoètom a potvrdenie miestne
prísluného správcu dane nie starie ako tri mesiace, e iadate¾ nemá daòové nedoplatky,
e) potvrdenie prísluného konkurzného súdu nie starie ako tri mesiace, e nie je proti iadate¾ovi vedené
konkurzné konanie, nie je v konkurze, v retrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f) vyhlásenie iadate¾a, e proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,4)
g) potvrdenie prísluného inpektorátu práce nie starie ako tri mesiace alebo vyhlásenie, e iadate¾ neporuil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
h) potvrdenie Sociálnej poisovne, e proti iadate¾ovi
neeviduje nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové poistenie nie starie ako tri mesiace a potvrdenie
kadej zdravotnej poisovne, e proti iadate¾ovi neeviduje nedoplatky na poistnom na povinné verejné
zdravotné poistenie, nie starie ako tri mesiace,
i) vyhlásenie iadate¾a, e mu na ten istý úèel nebola
poskytnutá iná dotácia zo tátneho rozpoètu alebo
z prostriedkov Európskej únie.

) Èl. 55 ods. 2 nariadenia 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.
2
) Èl. 55 ods. 4 nariadenia (EÚ) è. 1308/2013.
3
) § 2 vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky è. 206/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii vèelstiev.
4
) Napríklad § 71 a 80 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov, § 36 a 61c zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
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(4) iadate¾ovi sa neposkytne pomoc, ak
a) nemá vysporiadané finanèné vzahy so tátnym rozpoètom,
b) je v likvidácii alebo konkurznom konaní,
c) na ten istý úèel sa mu poskytla iná dotácia zo tátneho rozpoètu alebo z prostriedkov Európskej únie alebo
d) iadate¾ nepredloí prílohy pod¾a odseku 3.
§3
Technická pomoc
(1) Technickú pomoc mono poskytnú na
a) organizovanie prednáok a seminárov, ak
1. sa vykonávajú za úèasti najmenej 20 vèelárov alebo iakov základných kôl, stredných odborných
kôl s po¾nohospodárskym, veterinárnym a lesníckym zameraním alebo centier vo¾ného èasu,
2. obsahujú najmenej dve vyuèovacie hodiny a sú
zamerané na tému uvedenú v prílohe è. 1; vyuèovacia hodina na úèely tohto nariadenia vlády je
45 minút,
b) vedenie vèelárskych krúkov, ak sa vykonávajú za
úèasti minimálne piatich èlenov vèelárskeho
krúku, ktorí sa zúèastnili viac ako 65 vyuèovacích
hodín za podporný rok,
c) organizovanie vzdelávacích programov, ak vzdelávací program
1. jednodòový trvá najmenej desa vyuèovacích hodín a vykonáva sa najskôr tretí deò po dni, v ktorom skonèil predchádzajúci vzdelávací program,
2. viacdòový trvá najmenej 20 vyuèovacích hodín
a vykonáva sa najskôr tretí deò po dni, v ktorom
skonèil predchádzajúci vzdelávací program,
3. vykonáva sa za úèasti najmenej 15 vèelárov alebo
zaèínajúcich vèelárov,
4. vykonáva vzdelávacia intitúcia, ktorá má akreditované vzdelávacie programy v oblasti vèelárstva,5)
d) organizovanie výstav, súaí, medzinárodných podujatí a exkurzií vèelárskych krúkov na ukákové
vèelnice v Slovenskej republike,
e) úèas zástupcov vèelárskych zdruení na vzdelávacích, odborných a prezentaèných podujatiach,
f) publikaènú, osvetovú a propagaènú èinnos súvisiacu so vèelárstvom,
g) nákup výpoètovej a audiovizuálnej techniky a zriadenia na pripojenie k verejnej elektronickej komunikaènej sieti6) a pouívanie verejnej elektronickej komunikaènej sluby7) pre vèelárske zdruenia,
h) koordináciu technickej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpeèenie Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského vèelárstva,
i) zabezpeèenie technických pomôcok a zariadení na
získavanie, spracovanie a skladovanie vèelích produktov,
j) budovanie kolských vèelníc pri vysokej kole, na
ktorej sa vyuèuje vèelárstvo ako samostatný pred5

k)
l)
m)
n)

met, a pri strednej odbornej kole, na ktorej sa
uskutoèòuje výchova a vzdelávanie v samostatnom
odbore vèelárstvo,
budovanie ukákových, pokusných a ekologických
vèelníc,
ochranu vèelstiev pred vo¾ne ijúcou zverou,
technické zariadenie regionálnej medárne,
technické pomôcky pre vèelárske krúky.

(2) Technickú pomoc pod¾a odseku 1 mono poskytnú do
a) 300 eur na prednáku a seminár pod¾a odseku 1
písm. a),
b) 650 eur na vedenie kadého vèelárskeho krúku
pod¾a odseku 1 písm. b),
c) 900 eur na jednodòový vzdelávací program pod¾a odseku 1 písm. c) prvého bodu,
d) 1 800 eur na viacdòový vzdelávací program pod¾a odseku 1 písm. c) druhého bodu,
e) 80 % oprávnených nákladov na èinnos pod¾a odseku 1 písm. d),
f) 90 % oprávnených nákladov na èinnos pod¾a odseku 1 písm. e),
g) 90 % oprávnených nákladov na èinnos pod¾a odseku 1 písm. f),
h) 80 % oprávnených nákladov na èinnos pod¾a odseku 1 písm. g),
i) 90 % oprávnených nákladov na èinnos pod¾a odseku 1 písm. h),
j) 40 % oprávnených nákladov na èinnos pod¾a odseku 1 písm. i),
k) 70 % oprávnených nákladov na èinnos pod¾a odseku 1 písm. j),
l) 70 % oprávnených nákladov na èinnos pod¾a odseku 1 písm. k),
m) 50 % oprávnených nákladov na èinnos pod¾a odseku 1 písm. l),
n) 80 % oprávnených nákladov na èinnos pod¾a odseku 1 písm. m),
o) 200 eur za podporný rok na technické pomôcky pre
vedúceho vèelárskeho krúku pod¾a odseku 1
písm. n).
(3) Za oprávnené náklady pod¾a odseku 1 písm. d) sa
povaujú náklady na
a) úèastnícky poplatok,
b) registraèný poplatok,
c) výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
d) zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej
energie a revíznu správu,
e) zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,
f) prenájom priestorov, kde sa konajú výstavy, súae
a iné podujatia,
g) dopravu a poistenie exponátov,
h) vzorky vèelích a vèelárskych produktov urèených na
ochutnávky,
i) materiál potrebný na prípravu súaných exponátov,
j) ceny a reprezentaèný materiál, a to najviac 200 eur
za podujatie,

) § 6 ods. 2 zákona è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 2 zákona è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorích predpisov.
7
) § 3 zákona è. 351/2011 Z. z.
6
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k) potovné, pozvánky a kancelárske potreby priamo
súvisiace s podujatím, a to najviac 100 eur za podujatie,
l) prepravné náklady na exkurzie vèelárskych krúkov
na ukákové vèelnice v Slovenskej republike.
(4) Za oprávnené náklady pod¾a odseku 1 písm. e) sa
povaujú náklady na
a) registraèný poplatok,
b) cestovné náhrady za úèas zástupcov vèelárskych
zdruení na zahranièných podujatiach v rozsahu
pod¾a osobitného predpisu,8)
c) reprezentaèný materiál,
d) prenájom a vybavenie výstavných a reprezentaèných
priestorov na zahranièných prezentaèných podujatiach.
(5) Za oprávnené náklady pod¾a odseku 1 písm. f) sa
povaujú náklady na
a) prípravu, vydanie a distribúciu publikácií, broúr
a odborných èasopisov,
b) tvorbu intruktánych filmov,
c) správu webových stránok,
d) získavanie, prípravu, udriavanie a prezentáciu
priestorov, exponátov a predmetov súvisiacich s históriou vèelárstva a s osvetou o vèelárstve,
e) zabezpeèenie etikiet a tabú¾ na oznaèenie predajného miesta po získaní súhlasu s pouívaním ochrannej známky,
f) propagaèné, prezentaèné a reprezentaèné materiály
a predmety o slovenskom vèelárstve, vèelích produktoch a vèelárskych organizáciách,
g) digitalizáciu existujúcich vzdelávacích materiálov,
historickej a odbornej literatúry o vèelárstve.
(6) Za oprávnené náklady pod¾a odseku 1 písm. g) sa
povaujú náklady na
a) výpoètovú a audiovizuálnu techniku,
b) technické zariadenie a vybavenie vrátane prísluenstva,
c) zriadenie na pripojenie k verejnej elektronickej komunikaènej sieti a pouívanie verejnej elektronickej
komunikaènej sluby.
(7) Za oprávnené náklady pod¾a odseku 1 písm. h) sa
povaujú náklady na
a) odplatu za pouívanie verejnej elektronickej komunikaènej sluby,
b) prenájom, zariadenie a údrbu kancelárskych priestorov,
c) odmeny pre odborných poradcov a koordinátorov
Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského vèelárstva,
d) reijné náklady na prevádzku kancelárskeho priestoru,
e) nákup kancelárskych potrieb,
f) výpoètovú, dokumentaènú, meraciu a monitorovaciu techniku, softvér, tvorbu a prevádzku informaèného systému súvisiaceho so vèelárstvom.
(8) Za oprávnené náklady pod¾a odseku 1 písm. i) sa
povaujú náklady na
a) zariadenia na manipuláciu a odvèelovanie medníkov
a rámikov pri medobraní,
8
9

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
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zariadenie na vytáèanie medu,
odvieèkovacie zariadenie,
zariadenia a pomôcky na získanie melicitóznych medov,
zariadenia na separáciu vosku od medu pri odvieèkovancoch,
zariadenia na èistenie medu,
zariadenia a prístroje na kontrolu kvality vèelích
produktov,
èerpadlá na med,
zariadenia a pomôcky na manipuláciu v medárni,
plnièky medu a ich prísluenstvo,
zariadenia na spracovanie medu a zniovanie obsahu vody v mede,
zariadenia na zabezpeèenie prípravy vèelích produktov na spracovanie a ich skladovanie v tepelnej
a chladiacej komore,
nádoby na skladovanie medu,
zariadenia na získavanie, spracovanie vèelieho vosku a na výrobu medzistienok,
zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie
vèelieho pe¾u a vèelieho chleba,
zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie
materskej kaièky a propolisu.

(9) Za oprávnené náklady pod¾a odseku 1 písm. j)
a k) sa povaujú náklady na
a) projektovú dokumentáciu,
b) vybudovanie kolských, ukákových, pokusných
a ekologických vèelníc,
c) technické pomôcky a zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie vèelích produktov pod¾a odseku 1 písm. i),
d) zariadenie na odstraòovanie vèiel pri medobraní
a kàmení,
e) ochranné vèelárske pomôcky,
f) zabezpeèenie ochrany pozemku,
g) výuèbové a didaktické pomôcky.
(10) Za oprávnené náklady pod¾a odseku 1 písm. l) sa
povaujú náklady na signalizaèné, ochranné a odpudzujúce zariadenie a oplotenie.
(11) Za oprávnené náklady pod¾a odseku 1 písm. m)
sa povaujú náklady
a) uvedené v odseku 8 písm. b) a l),
b) na zariadenie na váenie medu v medárni.
§4
Kontrola varroázy
(1) Pomoc na vykonanie opatrenia kontrola varroázy
mono poskytnú na úhradu nákladov
a) na lieèebné alebo preventívne prostriedky a prípravky povolené v Slovenskej republike na lieèbu varroázy,
b) spojených s aplikáciou aerosólu alebo pouitím
iných technologických zariadení povolených v Slovenskej republike pri prevencii alebo lieèení varroázy,
c) na prehliadky vèelstiev vykonané poverenými úradnými veterinárnymi lekármi alebo poverenými úradnými veterinárnymi asistentmi,9)

) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
) § 8 ods. 3 písm. a) zákona è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorích predpisov.
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d) na nákup aerosólových vyvíjaèov, kompresorov
a iných certifikovaných technických prostriedkov na
lieèenie varroázy,
e) na nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti
vèelstva roztoèom klietika vèelieho (Varroa destructor).
(2) Pomoc pod¾a odseku 1 mono poskytnú do
a) 80 % nákladov na lieèebné alebo preventívne prostriedky a prípravky proti varroáze pod¾a odseku 1
písm. a),
b) 0,64 eura na jedno vèelstvo na úhradu nákladov
pod¾a odseku 1 písm. b),
c) 1 eura na jedno prehliadnuté vèelstvo pod¾a odseku 1 písm. c),
d) 70 % nákladov na zariadenie pod¾a odseku 1
písm. d),
e) 70 % nákladov na nákup prostriedkov pod¾a odseku 1 písm. e).
(3) Za oprávnené náklady pod¾a odseku 1 písm. e) sa
povaujú najmä náklady na nákup monitorovacích
podloiek a prísluenstva na kontrolu invadovanosti
vèelstiev.
§5
Racionalizácia sezónneho presunu vèelstiev
(1) Pomoc na vykonanie opatrenia racionalizácia sezónneho presunu vèelstiev mono poskytnú na úhradu nákladov na
a) zariadenie na sezónny presun vèelstiev,
b) sezónny presun vèelstiev na stanovitia, ktoré sú
umiestnené mimo trvalých stanoví,
c) nákup zariadení na úpravu sezónneho stanovia
vèelstiev,
d) vypracovanie a realizáciu projektov na zlepenie
pastevných podmienok vèelstiev a signalizaènej
sluby kvitnutia nektárodajných rastlín,
e) nákup zariadenia na ochranu a signalizáciu proti
krádeiam ú¾ov a koèovných zariadení alebo proti
ich pokodeniu alebo znièeniu.
(2) Návrhy projektov pod¾a odseku 1 písm. d) sa predkladajú prostredníctvom iadate¾a na posúdenie Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) do 31. júla
prísluného kalendárneho roka na podporný rok. iadate¾ pred ukonèením prísluného podporného roka,
najneskôr do 31. júla prísluného kalendárneho roka,
predkladá ministerstvu priebenú alebo závereènú
správu predloeného projektu.
(3) Pomoc mono poskytnú do
a) 40 % z nákupnej ceny zariadenia pod¾a odseku 1
písm. a), najviac vak 3 300 eur za podporný rok,
b) 3 eur na sezónny presun vèelstva pod¾a odseku 1
písm. b) za podporný rok,
c) 40 % z nákupnej ceny zariadení pod¾a odseku 1
písm. c), najviac vak 330 eur za podporný rok,
10
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d) 2 000 eur za vypracovanie a realizáciu projektov
pod¾a odseku 1 písm. d),
e) 50 % z nákupnej ceny zariadenia pod¾a odseku 1
písm. e), najviac vak 330 eur za podporný rok.
(4) Za oprávnené náklady pod¾a odseku 1 písm. e) sa
povaujú náklady na signalizaèné, ochranné a odpudzujúce zariadenie a oplotenie.
§6
Opatrenia na podporu laboratórií vykonávajúcich
analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu
(1) Pomoc na vykonanie opatrenia úhrada nákladov
na podporu laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu mono poskytnú na
a) diagnostiku rezíduí farmakologicky úèinných látok10)
a pesticídov v mede,
b) analýzy medu v rámci súae o najlepí med a získanie súhlasu s pouívaním ochrannej známky SLOVENSKÝ MED SVZ alebo Slovenský med SVS Spolok vèelárov Slovenska,
c) analýzy medu v rámci medzinárodných súaí,
d) analýzy medu v rámci identifikácie falovaného
medu.
(2) Pomoc mono poskytnú vèelárovi na analýzy vzoriek medu do
a) 80 % z dokladovanej sumy diagnostických analýz
medu pod¾a odseku 1 písm. a), ak boli vykonané v referenènom laboratóriu,11)
b) 100 % z dokladovanej sumy analýz pod¾a odseku 1
písm. b), ak boli vykonané v referenènom laboratóriu,
c) 100 % z dokladovanej sumy analýz medu pod¾a odseku 1 písm. c),
d) 40 % z dokladovanej sumy analýz medu pod¾a odseku 1 písm. d).
(3) Vèelárovi mono poskytnú úhradu nákladov na
analýzy najviac troch vzoriek medu za podporný rok
v rámci kadého úèelu pod¾a odseku 1 písm. a) a d).
(4) Pomoc sa neposkytne, ak sa v mede potvrdí prítomnos rezíduí farmakologicky úèinných látok a pesticídov pod¾a odseku 1 písm. a).
§7
Opatrenia na podporu obnovenia stavu vèelstiev
(1) Pomoc na vykonanie opatrenia na podporu obnovenia stavu vèelstiev mono poskytnú na
a) predaj vèelích matiek slovenskej kranskej vèely alebo rozirovanie vèelích línií testovaných na varroatoleranciu,
b) zaloenie a prevádzku testovacích staníc,
c) nákup nových vèelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej vèely alebo na
nákup novej ú¾ovej zostavy na ich osadenie pre zaèínajúcich vèelárov, ktorí absolvovali vzdelávací prog-

) § 2 ods. 40 zákona è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
11
) Èl. 32 nariadenia Európskeho parlamentu s Rady (ES) è. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutoèòovaných s cie¾om
zabezpeèi overenie dodriavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 03/zv. 45) v platnom znení.
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ram pre zaèínajúcich vèelárov alebo kolu pod¾a § 3
ods. 1 písm. j).
(2) Pomoc pod¾a odseku 1 písm. a) mono poskytnú
chovate¾ovi vèelích matiek slovenskej kranskej vèely,
ktorý predá vèelie matky vèelárovi a je drite¾om dekrétu ¾achtite¾ského chovu alebo rozmnoovacieho chovu
slovenskej kranskej vèely z preverenej línie.
(3) Pomoc mono poskytnú do
a) 10 eur na kus na predanú vo¾ne spárenú vèeliu matku,
b) 15 eur na kus na predanú inseminovanú vèeliu matku,
c) 80 % nákladov na zaloenie a prevádzku testovacích
staníc,
d) 80 % nákladov na nákup nových vèelstiev osadených
matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej
vèely alebo na nákup novej ú¾ovej zostavy na ich osadenie pre zaèínajúcich vèelárov, ktorí absolvovali
vzdelávací program pre zaèínajúcich vèelárov alebo
kolu pod¾a § 3 ods. 1 písm. j).
(4) Za oprávnené náklady pod¾a odseku 1 písm. b) sa
povaujú náklady na
a) 18 kg cukru, 3 kg medzistienok a 30 kusov prírezov
na kadú prijatú vèeliu matku na testovanie,
b) 10 kg cukru v kadom ïalom roku na kadú testovanú vèeliu matku,
c) zdravotné vyetrenia testovaných vèelstiev zahàòajúce vzorky vèiel, meliva a klinické prehliadky,
d) najmenej 30 % rezervných ú¾ov z poètu testovaných
vèelstiev rámikovej miery B-10,
e) úlik na odloence so tyrmi a piatimi rámikmi pod¾a
poètu testovaných vèelích matiek,
f) ú¾ovú váhu s rozsahom od 0,1 kg do 150 kg,
g) váhu pre medný výnos s rozsahom od 0,01 kg do 50 kg,
h) váhu na váenie matiek s miligramovou vákou minimálne s rozsahom 150 mg a 250 mg,
i) stereomikroskop a lupu do trojnásobného zväèenia,
j) varroa-podloky,
k) poèítaè a multifunkèné zariadenie na tlaè, skenovanie a kopírovanie,
l) nákup zariadenia na ochranu a signalizáciu proti
krádei vybavenia testovacej stanice a na ochranu
pred vo¾ne ijúcou zverou,
m) krovinorez,
n) batérie ako zdroj elektrickej energie,
o) oznaèenie testovacej stanice upozoròujúcimi alebo
výstranými tabu¾kami,
p) nákup èistokrvného plemenného materiálu kranskej
vèely z iného èlenského tátu Európskej únie alebo z tretej krajiny po odsúhlasení poverenou plemenárskou organizáciou uznanou prísluným orgánom v inom èlenskom táte Európskej únie alebo v tretej krajine,
q) nevyhnutnú dopravu èlenov uznávacej komisie pri
výkone ich funkcie.
§8
Spolupráca s rieite¾skou organizáciou
(1) Pomoc na vykonanie opatrenia spolupráca s rieite¾skou organizáciou sa poskytuje na rozvoj vedy a výskumu v
a) ¾achtení a ochrane genetických zdrojov autochtónnej domácej vèely a podpore zavedenia a vedenia plemenárskej evidencie vèely medonosnej,
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b) uplatòovaní ozdravovacích metód a spôsobe oetrovania vèelstiev zavedením a vedením evidencie stanoví vèelstiev,
c) kvalitatívnej charakteristike a autentifikácii vèelích
produktov,
d) zdravotnom úèinku vèelích produktov,
e) ope¾ovacej èinnosti vèiel a ich vplyvu na zvyovanie
úrod technických plodín,
f) testovaní alebo vývoji lieèiv alebo podporných prostriedkov,
g) testovaní alebo vývoji krmív.
(2) Rieite¾ská organizácia je právnickou osobou,
ktorá vyhotoví návrh zmluvy, v ktorom navrhne podmienky spolupráce vrátane financovania, vyuitia
a odovzdania výsledkov projektu; návrh zmluvy zale
prostredníctvom iadate¾a na posúdenie ministerstvu.
(3) Výskumné projekty s predpokladaným rozpoètom na ich realizáciu predkladá rieite¾ská organizácia
prostredníctvom iadate¾a na posúdenie ministerstvu
do 31. júla prísluného kalendárneho roka na podporný rok. iadate¾ pred ukonèením prísluného podporného roka, najneskôr do 31. júla prísluného kalendárneho roka, predkladá ministerstvu priebenú alebo
závereènú správu predloeného projektu.
(4) Pomoc mono poskytnú do 80 % nákladov na
realizáciu výskumných projektov pod¾a odseku 1.
§9
iados o vyplatenie pomoci
(1) iados o vyplatenie pomoci spolu s prílohami
a príslunými dokladmi predkladá iadate¾ platobnej
agentúre po vykonaní opatrení2) kadoroène do
30. júna pre opatrenia vykonané do 31. mája.
(2) Pre opatrenia vykonané kadoroène od 1. júna do
31. augusta predkladá iadate¾ iados o vyplatenie pomoci do 31. augusta podporného roka.
(3) Rozhodujúci dátum na posúdenie dátumu vykonania opatrenia je dátum vyhotovenia úètovného dokladu alebo dátum uskutoènenia úètovného prípadu,
ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia úètovného dokladu.
(4) iados o vyplatenie pomoci predkladá iadate¾
na základe schválenej iadosti o pomoc na tlaèive, ktorého vzor zverejòuje platobná agentúra na svojom webovom sídle.
(5) K iadosti o vyplatenie pomoci iadate¾ priloí
a) zoznam vzdelávacích aktivít,
b) prezenènú listinu vzdelávacej aktivity s odtlaèkom
peèiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala, a s podpisom osoby, ktorá uvedený druh
vzdelávacej aktivity viedla, a správu zo vzdelávacej
aktivity s prezentáciou prednáaných tém, ak ide
o technickú pomoc pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a c),
a kópiu dokladu o akreditácii v oblasti vèelárstva intitúcie organizujúcej vzdelávací program, ak ide
o technickú pomoc pod¾a § 3 ods. 1 písm. c),
c) kópiu dokladu o vynaloených nákladoch a informáciu, ktorou sa preukazuje oprávnenos predkladaných dokladov, ak ide o technickú pomoc pod¾a § 3
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ods. 1 písm. d), e), g) a n), § 5 ods. 1 písm. d), § 7
ods. 1 písm. b) alebo § 8 ods. 1,
informáciu, ktorou sa preukazuje oprávnenos predkladaných dokladov, poèet výtlaèkov, názov publikovaného materiálu, jeden kus z kadej vydanej
publikácie, ak ide o technickú pomoc pod¾a § 3
ods. 1 písm. f),
informáciu o poète a druhu pouitých prostriedkov
a prípravkov, kópiu dokladov o úhrade, ak ide o pomoc pod¾a § 4 ods. 1 písm. a),
informáciu o poète vèelstiev oetrených aerosólom
alebo iným technologickým zariadením, ak ide o pomoc pod¾a § 4 ods. 1 písm. b), kópiu osvedèenia
o kolení osoby, ktorá oetrenie vykonala,
informáciu o poète prehliadnutých vèelstiev poverenými úradnými veterinárnymi lekármi alebo poverenými úradnými asistentmi a kópiu poverenia od regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ak ide
o pomoc pod¾a § 4 ods. 1 písm. c),
informáciu o poète a druhu zariadení, prostriedkov
a technických pomôcok urèených na lieèenie a kontrolu varroázy, kópiu dokladov o úhrade nákladov,
ak ide o pomoc pod¾a § 4 ods. 1 písm. d) a e),
informáciu o poète a druhu zariadení na koèovanie
vèelstiev, kópiu dokladov o úhrade, ak ide o pomoc
pod¾a § 5 ods. 1 písm. a),
kópiu dokladu o nákladoch na starostlivos o koèovné stanovite, kópiu koèovného preukazu potvrdeného príslunou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou alebo kópiu sprievodného dokladu
na premiestnenie vèelstiev za vèelou pastvou vydaného regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, ak ide o pomoc pod¾a § 5 ods. 1 písm. b) a c),
priebenú alebo závereènú správu predloeného
projektu, ak ide o pomoc pod¾a § 5 ods. 1 písm. d),
informáciu o druhu analýz medu, kópiu protokolov
o rozboroch z referenèného laboratória, kópiu dokladov o nákladoch za rozbory, ak ide o pomoc pod¾a § 6
ods. 1 písm. a) a b),
informáciu o druhu analýz medu, kópiu protokolov
o rozboroch z referenèného laboratória a schválených medzinárodných laboratórií, kópiu dokladov
o nákladoch za rozbory, ak ide o pomoc pod¾a § 6
ods. 1 písm. c) a d),
kópiu dokladu o príjmoch z predaja vèelích matiek,
doklady preukazujúce predaj vèelích matiek od chovate¾a vèelích matiek s dekrétom ¾achtite¾ského
chovu alebo rozmnoovacieho chovu slovenskej
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kranskej vèely vèelárovi, ak ide o pomoc pod¾a § 7
ods. 1 písm. a),
o) informáciu o poète zakúpených nových vèelstiev
osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej vèely, doklad, e zakúpené vèelstvá sú
osadené matkami z plemenných chovov slovenskej
kranskej vèely, doklad o zakúpení novej ú¾ovej zostavy na ich osadenie, doklad o absolvovaní vzdelávacieho programu pre zaèínajúcich vèelárov alebo koly
pod¾a § 3 ods. 1 písm. j) a èestné vyhlásenie zaèínajúceho vèelára, e poèas posledných piatich rokov
nechoval vèely, ak ide o pomoc pod¾a § 7 ods. 1
písm. c).
§ 10
Prechodné ustanovenia
(1) iados o pomoc pod¾a § 2 ods. 1 doterajieho
predpisu podaná platobnej agentúre do 30. apríla 2014
sa posudzuje pod¾a doterajieho predpisu.
(2) iados o vyplatenie pomoci pod¾a § 9 ods. 1 doterajieho predpisu podaná platobnej agentúre do
30. júna 2014 sa posudzuje pod¾a doterajieho predpisu.
(3) iados o vyplatenie pomoci pod¾a § 9 ods. 2 doterajieho predpisu podaná platobnej agentúre do
31. augusta 2014 sa posudzuje pod¾a doterajieho
predpisu.
§ 11
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe è. 2.
§ 12
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 31/2011 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s vèelími
produktmi.
§ 13
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. mája
2014.

Robert Fico v. r.

Strana 922

Zbierka zákonov è. 107/2014

Èiastka 39

Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 107/2014 Z. z.

TÉMY PREDNÁOK A SEMINÁROV POD¼A § 3 ods. 1 písm. a)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Význam vèely medonosnej pre prírodu a èloveka.
Vèelie produkty vo výive a prevencií chorôb èloveka  apiterapia.
Vèelárstvo na Slovensku a vo svete  jeho história a vývoj.
Fyziológia, anatómia a biológia vèely medonosnej.
Zaèínajúci vèelári.
Veobecné vèelárstvo.
Chov vèelích matiek, inseminácia a ¾achtenie vèiel.
Asistenti úradného veterinárneho lekára.
Vèelie produkty, ich spracovanie a senzorické hodnotenie.
Nové smery vo vèelárstve.
Ekonomicky orientovaný chov vèiel.
Aplikácia aerosólu.
Právne predpisy súvisiace so vèelárstvom.
Botanika vo vèelárstve, vyuitie znáky a koèovanie.
Prevencia a tlmenie chorôb vèiel.
Technológia vèelárenia.
Propagácia vèelích produktov, marketing a ochranná známka.
Správna výrobná prax.
Ekologický chov vèiel.
Vyuitie výpoètovej techniky vo vzdelávaní vèelárov a vèelárskej evidencii.
Laboratórne metódy stanovenia kvality vèelích produktov.
Laboratórna diagnostika chorôb vèiel.
Seminár pre funkcionárov vèelárskych organizácií.
Seminár pre prednáajúcich odborníkov vo vèelárstve.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 107/2014 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. 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 v znení
 nariadenia Európskeho parlamentu s Rady (EÚ) è. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
2. Nariadenie Komisie (ES) è. 917/2004 z 29. apríla 2004 o podrobných pravidlách vykonávania nariadenia Rady
(ES) è. 797/2004 o opatreniach na zlepenie veobecných podmienok pre výrobu a obchodovanie s vèelárskymi
výrobkami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 46) v znení
 nariadenia Komisie (ES) è. 1484/2004 z 20. augusta 2004 (Ú. v. EÚ L 273, 21. 8. 2004),
 nariadenia Komisie (ES) è. 1913/2006 z 20. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21. 12. 2006),
 nariadenia Komisie (ES) è. 811/2007 z 11. júla 2007 (Ú. v. EÚ L 182, 12. 7. 2007),
 nariadenia Komisie (ES) è. 939/2007 zo 7. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 207, 8. 8. 2007),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 726/2010 z 12. augusta 2010 (Ú. v. EÚ L 213, 13. 8. 2010),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 1212/2012 zo 17. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 348, 18. 12. 2012),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 768/2013 z 8. augusta 2013 (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2013).
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108
VYHLÁKA
tatistického úradu Slovenskej republiky
z 3. apríla 2014,
ktorou sa mení vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky
è. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva tatistický èíselník krajín

tatistický úrad Slovenskej republiky pod¾a § 19 ods. 2
zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike ustanovuje:

Èl. I
Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky è. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva tatistický èíselník krajín, sa mení takto:

1. V prílohe kód OSN 180 znie:
180
CD
COD

2. V prílohe kód OSN 232 znie:
232
ER
ERI

3. V prílohe kód OSN 275 znie:
275
PS
PSE

4. V prílohe kód OSN 598 znie:
598
PG
PNG

5. V prílohe kód OSN 706 znie:
706
SO
SOM

6. V prílohe kód OSN 833 znie:
833
IM
IMN

Konská demokratická republika
Konská demokratická republika

Democratic Republic of the Congo
Democratic Republic of the Congo.

Eritrea
Eritrejský tát

Eritrea
The State of Eritrea.

Palestína
Palestínsky tát

Palestine, State of
The State of Palestine.

Papua Nová-Guinea
Nezávislý tát
Papua Nová-Guinea

Papua New Guinea
Independent State of
Papua New Guinea.

Somálsko
Somálska federatívna republika

Somalia
Federal Republic of Somalia.

Man
Ostrov Man

Isle of Man
Isle of Man.

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. mája 2014.

v z. Juraj Horkay v. r.
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109
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2014,
ktorým sa ustanovuje suma veobecného
vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 11 ods. 4 zákona è. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov
ustanovuje:

§1
Suma veobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013 je 9 888 eur.
§2
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 30. apríla 2014.

Ján Richter v. r.
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110
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e výmenou nót z 2. januára 2014 a 12. marca 2014 bol uzavretý Dodatok k Dohode medzi Ministerstvom zahranièných vecí a európskych
záleitostí Slovenskej republiky a Federálnym ministerstvom zahranièných vecí, zahranièného obchodu a rozvojovej
spolupráce Belgického krá¾ovstva o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní (oznámenie è. 149/2013 Z. z.).
Dodatok k dohode nadobudne platnos 1. mája 2014.
Do textu dodatku k dohode mono nahliadnu na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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111
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 23 ods. 9 zákona è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 318/2013 Z. z. (ïalej len zákon)
opatrenie z 15. apríla 2014 è. 6/2014 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia
na vznik a èinnos doplnkovej dôchodkovej spoloènosti (ïalej len opatrenie).
Opatrením sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a èinnos doplnkovej dôchodkovej spoloènosti, uvedených v § 23 ods. 1 zákona.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. mája 2014.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 14/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na jej webovom sídle.
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OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 26 ods. 5 zákona è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 318/2013 Z. z. (ïalej len zákon)
opatrenie z 15. apríla 2014 è. 7/2014 o náleitostiach iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska pod¾a zákona è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len opatrenie).
Opatrením sa ustanovujú náleitosti iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska
pod¾a § 26 ods. 1 zákona.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. mája 2014.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 14/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na jej webovom sídle.
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113
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 43 ods. 6, § 58 ods. 9, § 59 ods. 5 a § 66 ods. 1 zákona è. 8/2008 Z. z.
o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon o poisovníctve) a § 35 ods. 2 zákona
è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
opatrenie z 15. apríla 2014 è. 8/2014 o vlastných zdrojoch finanèného konglomerátu a o metódach výpoètu
dostatoènej výky vlastných zdrojov na úrovni finanèného konglomerátu pod¾a zákona o poisovníctve (ïalej
len opatrenie).
Opatrenie ustanovuje metodiku výpoètu dostatoènej výky vlastných zdrojov, koncentrácie rizík a majetkovej angaovanosti na úrovni finanèného konglomerátu pod¾a zákona o poisovníctve a tie obsah, vzor, spôsob a termíny
predkladania hlásení o dostatoènej výke vlastných zdrojov, o koncentrácií rizík a o významných vnútroskupinových
obchodoch finanèného konglomerátu.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. mája 2014.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 14/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na jej webovom sídle.
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114
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 bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 14. apríla 2014 uloený dodatok ku kolektívnej zmluve vyieho stupòa:
Dodatok è. 1 z 1. apríla 2014 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa na roky 2013  2014 uzatvorenej 30. apríla
2013 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
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