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ZÁKON
z 1. apríla 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoloèenstvách v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoloèenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 187/1993 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona è. 80/1998 Z. z., zákona è. 256/2001 Z. z., zákona è. 420/2002 Z. z., zákona è. 518/2003 Z. z., zákona è. 217/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 549/2004 Z. z., zákona
è. 571/2007 Z. z., zákona è. 285/2008 Z. z., zákona
è. 66/2009 Z. z., zákona è. 499/2009 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 139/2010 Z. z., zákona
è. 559/2010 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z., zákona è. 145/2013 Z. z. a zákona
è. 180/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:
c) dolo alebo má dôjs k investiènej výstavbe, ktorá
podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde alebo ivotné podmienky v obvode pozemkových úprav alebo v jeho ucelenej èasti tým, e rozdelí pozemky
vlastníkov, obmedzí prístup k pozemkom alebo saí
ich uívanie,.
2. V § 2 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) je potrebné usporiada pozemky vzh¾adom na ich
budúce pouitie na iné úèely, ako je hospodárenie
na pôde..
3. V § 3 ods. 2 sa slová mono urèi aj s prihliadnutím na ucelené lesné èasti, ktorými sú jednotky priestorového rozdelenia lesa pod¾a osobitného predpisu1a)
(ïalej len ucelená lesná èas) nahrádzajú slovami sa
urèí pri lesných pozemkoch s prihliadnutím na vlastnícke celky tak, aby tieto mohli by vlastníkom alebo
správcom lesného majetku vo vlastníctve tátu5a) (ïalej
len správca) racionálne obhospodarované alebo prenajímané.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a sa vypúa.
4. V § 3 ods. 3 tretia veta znie: Ak je to potrebné, po-

èet èlenov komisie sa doplní po jednom zástupcovi
správcov..
5. V § 3 sa vypúa odsek 4.
6. V § 4 ods. 3 sa vypúa druhá veta.
7. § 4 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Okresný úrad môe zmeni obvod projektu pozemkových úprav po rozhodnutí o nariadení alebo povolení pozemkových úprav, ak ide o spresnenie hraníc
obvodu projektu pozemkových úprav alebo z dôvodu
neúèelnosti vykonania pozemkových úprav na pozemkoch vytvárajúcich ucelený blok vo výmere do 50 ha.
Rozhodnutie o zmene obvodu projektu pozemkových
úprav sa doruèuje verejnou vyhlákou. Úèastníkovi pozemkových úprav (ïalej len úèastník), ktorého sa
zmena obvodu projektu pozemkových úprav týka, sa
rozhodnutie doruèuje do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu o zmene obvodu projektu pozemkových úprav, ak
sú pozemkové úpravy nariadené, nie je prípustný opravný prostriedok..
8. V § 5 ods. 1 písm. a) sa za slovo pôdohospodárstva vkladajú slová a rozvoja vidieka.
9. V § 5 ods. 5 sa za slovo úradu vkladajú slová do
15 dní od doruèenia výzvy alebo do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o nariadení alebo povolení pozemkových úprav.
10. V § 5 sa vypúa odsek 6.
11. V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa vypúajú slová pozemkových úprav (ïalej len úèastník).
12. V § 6 ods. 1 písm. e) sa slová písm. d) nahrádzajú slovami písm. c).
13. V § 6 ods. 1 písm. g) sa vypúajú slová lesného
majetku vo vlastníctve tátu5a) (ïalej len správca).
14. V § 6 ods. 2 druhej vete sa slovo uvedený nahrádza slovom evidovaný.
15. V § 6 odsek 5 znie:
(5) Slovenský pozemkový fond a správca v konaní vo
veciach pozemkových úprav vykonávajú práva vlastníka nehnute¾ností vo vlastníctve tátu a zastupujú neznámych vlastníkov pozemkov alebo vlastníkov pozemkov, ktorých miesto pobytu nie je známe..
16. § 6 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Ak je úèastník zastúpený splnomocnencom,
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podpis splnomocnite¾a na plnomocenstve musí by
osvedèený pod¾a osobitných predpisov.5ba).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5ba znie:

5ba) § 58 zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 599/2001 Z. z. o osvedèovaní listín a podpisov na
listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorích
predpisov..

17. V § 7 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Pred rozhodnutím o nariadení alebo povolení pozemkových úprav okresný úrad nariadi konanie o zaèatí pozemkových úprav (ïalej len prípravné konanie)
na úèel
a) preverenia dôvodov, naliehavosti a hospodárskej
úèelnosti vykonania pozemkových úprav,
b) urèenia hraníc obvodu pozemkových úprav, urèenia
pozemkov, ktoré sú vyòaté z pozemkových úprav,
c) zistenia záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy zaèaté z dôvodov pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) a h); záujem
je preukázaný, ak s pozemkovými úpravami súhlasia vlastníci najmenej poloviènej výmery pozemkov,
ktoré tvoria obvod projektu pozemkových úprav,
a o prejavenom záujme spíe okresný úrad zápisnicu; to neplatí na konanie pod¾a osobitného predpisu.5c)
(3) Nariadenie prípravného konania zverejní okresný úrad v dotknutých obciach na verejne prístupnom
mieste. Na nariadenie prípravného konania sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.18).
18. V § 7 sa odsek 4 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) obstará odborné posudky a vyjadrenia potrebné na
konanie o pozemkových úpravách..
19. V § 7 ods. 5 sa slová odseku 4 písm. b) a f) nahrádzajú slovami odseku 4 písm. b) a g).
20. § 7 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Ak sú pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu
uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a), okresný úrad prerokuje
ich vykonanie s
a) po¾nohospodárskym podnikom a lesným podnikom,
b) osobou, ktorá obhospodaruje pozemok, ktorého je
vlastníkom, spoluvlastníkom, správcom, nájomcom
na základe zmluvy o nájme alebo zo zákona alebo
ktoré obhospodarujú pozemok na základe iného zákonného dôvodu (ïalej len hospodársky subjekt).
(7) Ak sú pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu
uvedeného v § 2 ods. 1 písm. h), okresný úrad prerokuje ich vykonanie okrem subjektov pod¾a odseku 6 aj
s obcou a orgánom tátnej správy na úseku územného
plánovania..
21. V § 8 ods. 1 úvodnej vete sa slová z iných dôvodov, ako je hospodárenie na pôde, nahrádzajú slovom h).
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nie a vykonanie projektu pozemkových úprav s odôvodnením..
24. V § 8 sa vypúajú odseky 3 a 4.
Doterajie odseky 5 a 8 sa oznaèujú ako odseky 3
a 6.
25. V § 8 odsek 3 znie:
(3) Okresný úrad v rozhodnutí pod¾a odseku 1 vyzve
vlastníkov pozemkov, ktoré sú v nájme po¾nohospodárskeho podniku, lesného podniku alebo hospodárskeho
subjektu, aby okresnému úradu a doterajiemu nájomcovi v urèenej lehote oznámili svoj zámer oh¾adne
ich uívania; to neplatí, ak je po¾nohospodársky podnik, lesný podnik alebo hospodársky subjekt v likvidácii, v konkurze alebo ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. h)..
26. § 8 sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
(7) Okresný úrad oznámi v rozhodnutí pod¾a odseku 1 predpokladaný termín schválenia vykonania projektu pozemkových úprav z dôvodu informovania
nájomcov o termíne zániku nájomných vzahov k pôvodným pozemkom.
(8) V územiach, v ktorých nebol zapísaný register
obnovenej evidencie pozemkov, okresný úrad pozemkové úpravy nenariadi ani nepovolí..
27. V § 8a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Konanie môe okresný úrad zastavi aj vtedy, ak nie je zabezpeèené financovanie nákladov pod¾a § 8e ods. 1 alebo
ak sa dohodnuté termíny uhrádzania nákladov opakovane neplnia..
28. V § 8a ods. 2 sa za slová ani po vkladajú slová
dvakrát opakovanom.
29. V § 8b odsek 1 znie:
(1) Okresný úrad môe povoli alebo nariadi vykonanie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednoduenou dokumentáciou,
ak sa riei len èas katastrálneho územia alebo hospodárskeho obvodu. Jednoduché pozemkové úpravy sa
môu vykonáva pre vetky dôvody pozemkových úprav
uvedené v § 2 ods. 1. Osobitosti konania z dôvodov pod¾a § 2 ods. 1 písm. b), c) a h) upravujú ustanovenia § 8c
a 8e. Okresný úrad v rozhodnutí pod¾a § 8 môe upravi rozsah vyhotovených èastí s ich odôvodnením..
30. § 8b sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Zásady pre umiestnenie nových pozemkov sa nevyhotovujú, ak sa neposkytuje vyrovnanie pod¾a § 11
v pozemkoch..
31. Za § 8b sa vkladajú § 8c a 8e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 8c

22. V § 8 ods. 1 písm. b) sa za slová vyòaté z vkladá
slovo obvodu.

Jednoduché pozemkové úpravy
pre po¾nohospodárske a lesné vyuitie
pri podstatných zmenách vo vlastníckych
a uívacích pomeroch

23. V § 8 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) pri jednoduchých pozemkových úpravách aj rozsah
a skladbu projektovej dokumentácie na vypracova-

(1) Prípravné konanie sa vykoná pod¾a § 7 ods. 2
písm. b), ods. 3 a ods. 4 písm. b) a f). Výsledkom prípravného konania je okrem náleitostí na zaèatie
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správneho konania aj urèenie zloenia dokumentaènej
èasti pre projekt jednoduchých pozemkových úprav
s odôvodnením.

predpisu.6ac) Miestny územný systém ekologickej stability sa nevyhotovuje, vplyv na ivotné prostredie sa
preukazuje pod¾a osobitného predpisu.6ad)

(2) Na rozhodnutie o povolení pozemkových úprav sa
vzahuje § 8. Obdobne platia ustanovenia § 8a a 8b.

(5) Ak sú do obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav zahrnuté pozemky definované v platnom
územnom pláne obce, pre urèenie hodnoty pozemkov
sa pouije znalecký posudok. Znalec vychádza z budúceho úèelu vyuitia pozemku a pouije osobitný predpis.6ae) Pri vyuití pozemkov na jeden úèel postaèuje pri
urèení hodnoty pozemku údaj o jednotkovej východiskovej hodnote pozemku pod¾a osobitného predpisu.6ae)

(3) Úvodné podklady, ak na rieenom území boli pozemkové úpravy pod¾a tohto zákona vykonané, sa vyhotovujú pod¾a § 9 ods. 1 písm. c). Operát obvodu projektu pozemkových úprav sa vypracuje len v takom
rozsahu, aby spåòal kritériá potrebné na vyhotovenie
projektu pozemkových úprav a zápisu do katastra nehnute¾ností. Veobecné zásady funkèného usporiadania územia sa vyhotovujú len v nevyhnutnej miere, ak
dolo k zmenám podmienok, za ktorých boli pozemkové
úpravy u v minulosti vykonané.
(4) Ak neboli pozemkové úpravy na rieenom území
vykonané, okresný úrad v rozhodnutí urèí, ktoré úvodné podklady pod¾a § 9 netreba vyhotovova.
(5) Pri vyrovnaní, ak boli pozemkové úpravy pod¾a
tohto zákona vykonané, sa pouijú ustanovenia § 11
ods. 1 a 6, 12 a 14, 18 a 22. Zásady umiestnenia nových pozemkov sa navrhujú tak, aby ich obsah spåòal
úèel, na ktorý sa pozemkové úpravy vykonávajú.
(6) Ak ide o pozemkové úpravy rieené na území, na
ktorom ete neboli vykonané, pouijú sa postupy pod¾a
§ 11.
(7) Projekt jednoduchých pozemkových úprav obsahuje návrh nového usporiadania pozemkov, rozde¾ovací plán vo forme umiestòovacieho a vytyèovacieho plánu pod¾a § 12 ods. 2 písm. c). Plán spoloèných
zariadení a opatrení sa vyhotovuje len v potrebnom rozsahu.
(8) Ak neboli pozemkové úpravy na rieenom území
vykonané, okresný úrad v rozhodnutí urèí, ktoré úvodné podklady pod¾a § 12 netreba vyhotovova.
(9) Na vykonanie projektu pozemkových úprav pod¾a
§ 14 sa pouijú postupy pod¾a odsekov 1 a 8.
§ 8d
Jednoduché pozemkové úpravy
vykonávané z iných dôvodov
(1) Ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z iných dôvodov, ako je hospodárenie na pôde, prípravné konanie
sa vykoná pod¾a § 8c ods. 1. Navrhovate¾ musí preukáza zabezpeèenie financovania nákladov spojených
s jednoduchými pozemkovými úpravami predloením
uzatvorenej zmluvy s fyzickou osobou a právnickou
osobou pod¾a § 25 ods. 1 a 2.
(2) Pri nepreukázaní záujmu pod¾a § 7 ods. 2 písm. c)
okresný úrad pozemkové úpravy nepovolí.
(3) Úvodné podklady sa vyhotovujú pod¾a § 9 ods. 1
písm. c). Operát obvodu projektu pozemkových úprav
sa vypracuje len v takom rozsahu, aby spåòal kritériá
potrebné na vyhotovenie projektu pozemkových úprav
a zápisu do katastra nehnute¾ností.
(4) Návrh veobecných zásad funkèného usporiadania územia musí by odsúhlasený orgánom územného
plánovania a musí spåòa podmienky pod¾a osobitného

(6) Projekt jednoduchých pozemkových úprav obsahuje návrh nového usporiadania pozemkov, rozde¾ovací plán vo forme umiestòovacieho a vytyèovacieho plánu pod¾a § 12 ods. 2 písm. c).
(7) V rámci vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav pod¾a § 14 sa vyhotoví rozde¾ovací
plán vo forme geometrického plánu v takom rozsahu,
aby spåòal kritériá potrebné na zápis pozemkov do katastra nehnute¾ností.
§ 8e
Jednoduché pozemkové úpravy
pri investiènej výstavbe
(1) Investor realizujúci stavbu, ktorá svojím zásahom
do súèasného usporiadania pozemkov spôsobí po realizácii výstavby obmedzenie obhospodarovania pozemkov pod¾a § 2 ods. 1 písm. c), poiada okresný úrad
o posúdenie vplyvu plánovanej alebo zrealizovanej
stavby na obhospodarovanie pozemkov. Okresný úrad
po posúdení vplyvu rozhodnutím urèí povinnos zabezpeèi financovanie nákladov na nové usporiadanie pozemkov a potrebné technické opatrenia spojené s novým usporiadaním pozemkov formou pozemkových
úprav; zabezpeèenie financovania investor preukazuje
finanènými prostriedkami na úète alebo schváleným
úverom na tento úèel.
(2) Obsah projektu jednoduchých
úprav sa vykoná pod¾a § 8c..

pozemkových

Poznámky pod èiarou k odkazom 6ac a 6ae znejú:

6ac) § 13 zákona è. 220/2004 Z. z.
6ad
) § 18 zákona è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
6ae
) Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 492/2004 Z. z. o stanovení veobecnej hodnoty majetku
v znení neskorích predpisov..

32. V § 9 ods. 1 písm. b) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak
ide o pozemkové úpravy z dôvodu pod¾a § 2 ods. 1
písm. h),.
33. V § 9 ods. 1 písm. c) sa za slovom vlastníkov vypúa èiarka a slová uívate¾ov pozemkov.
34. V § 9 odsek 5 znie:
(5) Bonitovanou pôdno-ekologickou jednotkou je
klasifikaèný a identifikaèný údaj vyjadrujúci kvalitu
a hodnotu produkèno-ekologického potenciálu po¾nohospodárskej pôdy na urèitom stanoviti. Na úèely po-
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zemkových úprav sa vyhotovuje mapa hodnoty pozemkov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6c sa vypúa.
35. V § 9 odsek 7 znie:
(7) Ak pri vyrovnaní v nových pozemkoch nie sú zachované druhy pôvodných pozemkov, hodnota trvalých
porastov na nich, ktorá je obsahom registra nového
stavu (§ 12a), sa urèí pod¾a § 43 ods. 2..
36. V § 10 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: od
ich zverejnenia alebo doruèenia.
37. V § 10 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Pri rozhodovaní o námietkach vlastníkov proti
výpisu z registra pôvodného stavu, ktoré sa týkajú sporu o vlastníctvo, alebo ak niekto tvrdí, e je vlastníkom
pozemkov a toto vlastnícke právo nemôe preukáza
príslunou listinou, okresný úrad mu odporuèí obráti
sa na súd urèovacou alobou. Ak sa na súd obráti, do
jeho rozhodnutia okresný úrad vyznaèí v registri pôvodného stavu vlastníka vedeného na liste vlastníctva.
Pri duplicitnom vlastníctve k pozemku sa riei nové
usporiadanie pozemku tak, e sa nemení hodnota a výmera nového pozemku, okrem kritérií pod¾a § 11 a platných zásad pre umiestnenie nových pozemkov; výpisy
z registra pôvodného stavu sa doruèujú vlastníkom vedeným na liste vlastníctva. Ak sa námietky týkajú len
urèenia hodnoty pozemku a porastov na nich, rozhodne o nich okresný úrad. Po rozhodnutí o námietkach
okresný úrad register pôvodného stavu schváli. Na
schválenie sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.18) Schválenie registra pôvodného stavu sa
oznamuje verejnou vyhlákou.
(4) Okresný úrad zverejní návrh veobecných zásad
funkèného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na obvyklom mieste v obci a doruèí ho zdrueniu úèastníkov. Proti návrhu pod¾a prvej vety mono
poda námietky okresnému úradu v lehote 30 dní od
jeho zverejnenia alebo doruèenia..
38. V § 10 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: O výsledku prerokovania upovedomí okresný úrad toho,
kto námietku podal..
39. V § 10 sa vypúa odsek 7.
Doterajie odseky 8 a 10 sa oznaèujú ako odseky 7
a 9.
40. V § 10 ods. 8 sa slová odseku 10 nahrádzajú
slovami odseku 9.
41. § 10 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Schválený register pôvodného stavu a schválené veobecné zásady funkèného usporiadania územia
doruèí okresný úrad zdrueniu úèastníkov..
42. V § 11 ods. 1 sa slová § 12 ods. 7 nahrádzajú
slovami § 12 ods. 8.
43. V § 11 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: Pri
vzniku rozdielnej hodnoty pozemkov v obvode projektu
pozemkových úprav si môu vlastníci urèi rozdiel hodnoty pôvodných pozemkov a nových pozemkov a do
výky 25 % v zásadách pre umiestnenie nových pozem-
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kov. Pri celkovej výmere do 200 m2 sa toto kritérium nemusí dodra s písomným súhlasom vlastníka..
44. V § 11 ods. 5 prvej vete sa slová desa percent
nahrádzajú slovami 5 %, slová vrátane pozemkov sa
nahrádzajú slovami po odpoèítaní podielu pozemkov
a na konci sa pripája táto veta: Pri celkovej výmere do
200 m2 sa toto kritérium nemusí dodra s písomným
súhlasom vlastníka..
45. V § 11 odseky 7 a 8 znejú:
(7) Ak je potrebné pre spoloèné zariadenia a opatrenia vyèleni nevyhnutnú výmeru po¾nohospodárskej
pôdy, lesných pozemkov alebo inej pôdy, pouijú sa
najprv pozemky vo vlastníctve tátu a potom pozemky obce. Ak nie je dostatok výmery pozemkov vo vlastníctve tátu a obce v uvedenom poradí, postupuje sa
pod¾a § 12 ods. 8. Ak sú pozemkové úpravy povolené,
tát a obec prispievajú v rozsahu neknihovaných
pozemkov7a) a následne sa postupuje pod¾a § 12 ods. 8.
(8) Ak s tým vlastník súhlasí, vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, okrem
lesných pozemkov, v celkovej výmere vlastníka v obvode projektu pozemkových úprav do 400 m2 vrátane trvalých porastov na nich, sa poskytne v peniazoch. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi Slovenským
pozemkovým fondom a vlastníkom pozemkov v lehote
urèenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu
pozemkových úprav. Obdobne sa postupuje aj v prípadoch pod¾a § 8d, kde vyrovnanie v peniazoch sa vykoná
medzi vlastníkom a obcou..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 14 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 180/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov..

46. V § 11 ods. 9 sa slová do výmery nahrádzajú
slovami celkovej výmery vlastníka do.
47. V § 11 odsek 15 znie:
(15) Pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré tvoria po¾nohospodársku pôdu alebo
ostatnú pôdu vo výmere do 400 m2, ktoré nemono sceli s ostatnými pozemkami vlastníka a za ktoré nebol
uplatnený nárok na vyrovnanie v peniazoch, zlúèia sa
do celku s ostatnými pozemkami alebo spoluvlastníckymi podielmi vlastníkov a urèí sa ich spoluvlastnícky
podiel. Pri urèení druhu pozemku na novom pozemku
sa vychádza z prevaujúceho druhu pozemku pôvodného pozemku; hodnota trvalého porastu sa pritom nezoh¾adòuje. Pozemok môe ma meniu výmeru ako
400 m2, ak ide o pozemky urèené na spoloèné zariadenia a opatrenia alebo sa z celkovej výmery vlastníka vytvárajú samostatné susedné pozemky oddelené hranicou druhu pozemku alebo nie je moné vytvori väèí
pozemok z dôvodu èlenitosti terénu..
48. V § 11 ods. 16 sa na konci pripája táto veta: Pozemok môe ma meniu výmeru ako 2 000 m2, ak ide
o pozemok urèený na spoloèné zariadenia a opatrenia
alebo s oh¾adom na rozmiestnenie ostatných lesných
pozemkov.7ca).
Poznámka pod èiarou k odkazu 7ca znie:

7ca) § 3 ods. 1 písm. c) a e) zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch
v znení zákona è. 360/2007 Z. z..
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49. V § 11 ods. 19 sa na konci pripája táto veta: Ak
ide o dôvody pozemkových úprav uvedené v § 2 ods. 1
písm. b) a h), rozhodnú o vlastníctve pozemkov tvoriacich spoloèné zariadenie a opatrenie vlastníci, ktorí na
tieto prispeli pod¾a ve¾kosti podielu..
50. V § 11 ods. 20 sa na konci pripájajú tieto vety:
Okresný úrad môe rozhodnutím obmedzenie zrui,
ak je to potrebné pre rozvoj územia a v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou; podmienkou je zachovanie prístupu k pozemkom a zachovanie funkcií vodohospodárskych zariadení. Obmedzenie sa nevzahuje
na zaaenie pozemkov, ak ide o budovanie ininierskych sietí, prièom zaaenie z tohto dôvodu nesmie obmedzi úèel spoloèného zariadenia a opatrenia; to platí
aj pre územia, kde boli pozemkové úpravy vykonané..
51. V § 11 ods. 21 sa na konci pripája táto veta: Ak
tát v obvode pozemkových úprav nevlastní pozemky
v takom rozsahu, aby mohli by pokryté aj poiadavky
pre územný systém ekologickej stability regionálneho
a nadregionálneho charakteru, poskytne v rámci pozemkov urèených projektom pozemkových úprav pre
územný systém ekologickej stability regionálneho
a nadregionálneho charakteru najmä pozemky pre osobitne chránené èasti prírody a krajiny; vlastníctvo
k ostatným pozemkom urèeným pre územný systém
ekologickej stability regionálneho a nadregionálneho
charakteru zostane zachované pod¾a pôvodného stavu
s tým, e sa môu sceli len v území tvoriacom systém
ekologickej stability..
52. V § 11 odsek 23 znie:
(23) Zásady pre umiestnenie nových pozemkov sú
platné, ak s nimi súhlasia úèastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené alebo nariadené pozemkové úpravy. Návrh zásad sa zverejní verejnou vyhlákou a doruèí sa známym
vlastníkom do vlastných rúk. Za súhlas s návrhom zásad sa povauje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená. Okresný úrad oznámi
platnos zásad a platné znenie zásad verejnou vyhlákou na obvyklom mieste v obci; platné zásady doruèí
zdrueniu úèastníkov..
53. V § 11 ods. 24 posledná veta znie: Urèenie druhu
pozemku sa vykoná pod¾a druhu pozemku v èase pred
jeho zastavaním..
54. V § 11 ods. 25 sa na konci pripája táto veta: Obdobne sa postupuje aj v prípadoch pod¾a § 8d, kde vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi vlastníkom
a tým, v záujme koho sa pozemkové úpravy vykonávajú..
55. § 11 sa dopåòa odsekmi 27 a 28, ktoré znejú:
(27) Na pozemky tátu a obce, ktoré sú urèené pre
spoloèné zariadenia a opatrenia pod¾a odseku 7, vyznaèí okresný úrad zákaz nakladania7i) na základe právoplatného rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav.
Po schválení veobecných zásad funkèného usporiadania územia okresný úrad oznámením spresní obmedzenie pod¾a skutoènej potreby pozemkov pre spoloèné
zariadenia a opatrenia.
(28) Slovenský pozemkový fond, správca a obec

Èiastka 40

oznámia okresnému úradu rozsah pozemkov, ktoré
potrebujú na zabezpeèenie poiadaviek, ktoré im vyplývajú zo veobecne záväzných právnych predpisov, ïalej
na pokrytie potreby pozemkov pre stavby budované vo
verejnom záujme, o ktorých sa rozhodlo pred nariadením pozemkových úprav. Na pozemky, ktoré obec vlastní alebo nadobudne poèas konania o pozemkových
úpravách, urèené pre verejné zariadenia a opatrenia
a ktoré budú rieené v pozemkových úpravách, sa
postup pod¾a odseku 7 nepouije..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7i znie:

7i) § 44 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 162/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov..

56. V § 12 odsek 1 znie:
(1) Po schválení úvodných podkladov (§ 10) a po nadobudnutí platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov (§ 11 ods. 23) okresný úrad zadá vypracovanie
projektu pozemkových úprav..
57. V § 12 ods. 7 druhej vete sa slovo náhradných
nahrádza slovom nových.
58. V § 12 odseky 8 a 10 znejú:
(8) Potrebu pozemkov na spoloèné zariadenia
a opatrenia znáajú vetci úèastníci okrem vlastníkov,
ktorí súhlasili s vyrovnaním v peniazoch, a to pod¾a pomeru ich nárokov na vyrovnanie k výmere vetkých pozemkov v obvode pozemkových úprav (§ 11 ods. 3). Obdobne sa postupuje pri prírastku alebo úbytku výmery
pozemkov v dôsledku nového merania, prièom povinnos pod¾a prvej vety sa vzahuje aj na vlastníkov, ktorí
súhlasili s vyrovnaním v peniazoch. Pozemky urèené
na spoloèné zariadenia a opatrenia z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. g) poskytuje tát. Pozemky urèené
na verejné zariadenia a opatrenia poskytuje ten, komu
prejdú do vlastníctva alebo správy nové pozemky urèené na verejné zariadenia a opatrenia.
(9) Rozde¾ovací plán vo forme umiestòovacieho a vytyèovacieho plánu sa zostavuje pod¾a registra pôvodného stavu [§ 9 ods. 1 písm. c)] a zásad pre umiestnenie
nových pozemkov (§ 11 ods. 23). Rozde¾ovací plán vo
forme umiestòovacieho a vytyèovacieho plánu má grafickú èas (umiestnenie nových pozemkov) a písomnú
èas (register nového stavu a zoznam vyrovnaní v peniazoch).
(10) Projekt pozemkových úprav sa spracúva tak,
aby bol dostatoèným podkladom na spracovanie projektovej dokumentácie v projekte pozemkových úprav
plánovaných spoloèných zariadení a opatrení a aby obsahoval údaje potrebné na zápis do katastra nehnute¾ností..
59. § 13 vrátane nadpisu znie:
§ 13
Schválenie rozde¾ovacieho plánu vo forme
umiestòovacieho a vytyèovacieho plánu
projektu pozemkových úprav
a zoznamu vyrovnaní v peniazoch
(1) Okresný úrad doruèí rozde¾ovací plán pod¾a § 12
ods. 9 zdrueniu úèastníkov a zverejní ho na obvyklom
mieste v obci na 30 dní. Súèasne doruèí kadému
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úèastníkovi, ktorého miesto pobytu je známe, výpis
z rozde¾ovacieho plánu.
(2) Úèastníci a zdruenie úèastníkov môu poda okresnému úradu proti rozde¾ovaciemu plánu a výpisu
z rozde¾ovacieho plánu námietky do 30 dní od ich zverejnenia alebo doruèenia.
(3) Ak nie sú podané námietky, okresný úrad rozde¾ovací plán, plán spoloèných zariadení a opatrení
a plán verejných zariadení a opatrení projektu pozemkových úprav schváli.
(4) Okresný úrad prerokuje podané námietky do 90
dní odo dòa ich doruèenia so zdruením úèastníkov
a s úèastníkmi. Ak sa úèastník, ktorý podal námietku,
opakovane bez ospravedlnenia prerokovania nezúèastní, námietka sa po prerokovaní so zdruením
úèastníkov postúpi na okresný úrad v sídle kraja, ktorý
o nej rozhodne.
(5) Ak sa námietky pri prerokúvaní nevybavia, okresný úrad ich predloí na rozhodnutie okresnému úradu
v sídle kraja, ktorý o nich rozhodne.
(6) Ak sú pozemkové úpravy povolené z dôvodov uvedených v § 2 ods. 1 písm. b) a h), rozde¾ovací plán a plán
spoloèných zariadení a opatrení projektu pozemkových
úprav schváli okresný úrad po prerokovaní a vybavení
námietok alebo po rozhodnutí o námietkach súvisiacich s nedodraním zásad pre umiestnenie nových pozemkov alebo podmienok primeranosti ustanovených
zákonom. V ostatných prípadoch sa na námietku neprihliada. Podmienkou schválenia rozde¾ovacieho plánu vo forme umiestòovacieho a vytyèovacieho plánu
projektu pozemkových úprav je súhlas úèastníkov,
ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov,
na ktorých sú povolené pozemkové úpravy. Za súhlas
sa povauje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo
námietka je neopodstatnená.
(7) Ak sú pozemkové úpravy nariadené pod¾a § 2
ods. 2, súhlas úèastníkov s projektom pozemkových
úprav nie je potrebný. Okresný úrad rozde¾ovací plán
vo forme umiestòovacieho a vytyèovacieho plánu projektu pozemkových úprav schváli po prerokovaní a vybavení námietok alebo po rozhodnutí o námietkach súvisiacich s nedodraním zásad pre umiestnenie nových
pozemkov alebo podmienok primeranosti ustanovených zákonom. V ostatných prípadoch sa na námietku
neprihliada.
(8) Rozhodnutie o schválení rozde¾ovacieho plánu vo
forme umiestòovacieho a vytyèovacieho plánu projektu
pozemkových úprav sa oznamuje verejnou vyhlákou.6).
60. V § 14 odsek 1 znie:
(1) Po schválení rozde¾ovacieho plánu vo forme
umiestòovacieho a vytyèovacieho plánu projektu pozemkových úprav okresný úrad nariadi jeho vykonanie. K nariadeniu pripojí a spolu s ním zverejní so zdruením úèastníkov dohodnutý postup prechodu na
hospodárenie v novom usporiadaní..
61. V § 14 odseky 7 a 8 znejú:
(7) V záujme plynulého prechodu hospodárenia
v novom usporiadaní môe okresný úrad na iados
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vlastníka schváli umiestnenie nových pozemkov a zaèatie hospodárenia na nich u po schválení
rozde¾ovacieho plánu vo forme umiestòovacieho a vytyèovacieho plánu projektu pozemkových úprav, ak ide
o vlastníka, ktorého nárok na vyrovnanie je nesporný
alebo v jeho nespornej èasti. Schválenie umiestnenia
nových pozemkov sa oznamuje verejnou vyhlákou.
(8) Dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o schválení vykonania projektu pozemkových úprav
alebo neskorím dòom uvedeným v rozhodnutí zanikajú nájomné vzahy k pôvodným nehnute¾nostiam a registrácia vinohradov pod¾a osobitného predpisu.10a) Ak
nájomca riadne a vèas plní svoje záväzky zo zmluvy
o nájme pôvodných nehnute¾ností, má právo na uzavretie zmluvy o nájme nových pozemkov na po¾nohospodárske úèely pri prevádzkovaní podniku za podmienok, ktoré sú dohodnuté pri nájme pôvodných
nehnute¾ností, a to na výmeru nových pozemkov zodpovedajúcu výmere pôvodných prenajatých nehnute¾ností, upravenú pod¾a § 13 ods. 1..
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 2 písm. l) zákona è. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorích predpisov..

62. § 16 sa vypúa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 15a sa vypúa.
63. § 17 znie:
§ 17
Ak pri zostavovaní registra pôvodného stavu okresný
úrad zistí pozemky, ktorých vlastník nie je známy alebo
ktorého miesto pobytu nie je známe, vykonáva práva
vlastníka k týmto pozemkom v konaní o pozemkových
úpravách Slovenský pozemkový fond alebo správca.
Zoznam týchto pozemkov je osobitnou èasou registra
pôvodného stavu..
64. V § 18 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 2
a 4.
65. V § 21 druhá veta znie: To neplatí na postupy,
pri ktorých sa vyèleòovali iné pozemky do doèasného
náhradného uívania, ak vlastníkovi nemohli by vyèlenené vlastné pozemky..
66. § 23 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Zdruenie úèastníkov nevznikne, ak poèet vlastníkov v obvode projektu pozemkových úprav je mení
ako desa. V takých prípadoch práva a povinnosti
zdruenia úèastníkov vyplývajúce z tohto zákona vykonávajú priamo jednotliví úèastníci..
67. V § 24 odsek 3 znie:
(3) Na èinnos zdruenia úèastníkov dohliada okresný úrad. Poèet èlenov predstavenstva pri výmere pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav do 500
ha je 5 a 9 èlenov, pri výmere nad 500 ha 5 a 11 èlenov. Do predstavenstva sa volia traja náhradníci, ktorí
sa ujímajú funkcie, ak èlenstvo niektorému èlenovi zanikne..
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68. V § 24 odsek 8 znie:
(8) Zdruenie úèastníkov zaniká uplynutím piatich
rokov od schválenia vykonania projektu pozemkových
úprav..
69. § 25 znie:
§ 25
(1) Práce pri príprave úvodných podkladov, vyhotovení a vykonaní projektu pozemkových úprav a ostatných úkonov v konaní o pozemkových úpravách vykonávajú fyzické osoby, ak majú oprávnenie pod¾a § 25a,
a právnické osoby, ktoré zamestnávajú fyzické osoby
s takýmto oprávnením a majú na výkon týchto prác
uzatvorené zmluvy s ministerstvom alebo na základe
poverenia ministerstva okresným úradom v sídle kraja,
okresným úradom alebo s inou osobou, na ktorej návrh
sú pozemkové úpravy povolené.
(2) Práce spojené s realizáciou v projekte pozemkových úprav plánovaných spoloèných zariadení a opatrení a ostatných úkonov v konaní o pozemkových úpravách vykonávajú fyzické osoby a právnické osoby, ak
spåòajú podmienky pre tieto èinnosti pod¾a osobitného
predpisu16) a majú na výkon týchto prác uzatvorené
zmluvy s ministerstvom alebo na základe poverenia ministerstva okresným úradom v sídle kraja alebo okresným úradom.
(3) Fyzické osoby a právnické osoby pod¾a odsekov 1
a 2 sú pri prácach pri príprave úvodných podkladov,
vyhotovení a vykonaní projektu pozemkových úprav,
prácach spojených s realizáciou v projekte pozemkových úprav plánovaných spoloèných zariadení a opatrení a pri ostatných úkonoch v konaní o pozemkových
úpravách povinné postupova v súèinnosti s okresným
úradom. Na tento úèel sú povinné
a) postupova v súlade so zmluvnými podmienkami
vzahujúcimi sa na vykonávanie pozemkových
úprav,
b) vykonáva svoju èinnos úèelne, hospodárne a nestranne,
c) v lehote urèenej okresným úradom poskytova vyjadrenia k vykonaným úkonom,
d) poskytova okresnému úradu na poiadanie vetky
údaje z projektu pozemkových úprav.
(4) Za nesplnenie povinností pod¾a odseku 3 uloí okresný úrad pokutu 500 eur, pri opakovanom nesplnení
povinnosti do jedného mesiaca ïaliu pokutu. Ak ani
po tejto sankcii fyzická osoba alebo právnická osoba
pod¾a odsekov 1 a 2 nesplní povinnos, je to dôvod na
odstúpenie od zmluvy pod¾a odseku 3 písm. a). Pri opakovanom poruení povinností fyzickou osobou alebo
právnickou osobou pod¾a odsekov 1 a 2 podá okresný
úrad návrh ministerstvu na odobratie osvedèenia vydaného pod¾a § 25a. Výnos pokút je príjmom tátneho
rozpoètu.
(5) Geodetické èinnosti na vyhotovenie a vykonanie
projektu pozemkových úprav sa overia autorizaène
pod¾a osobitného predpisu.16a) Úradné overenie geodetických èinností sa vykoná po vytýèení a oznaèení lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav pred schválením
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vykonania projektu pozemkových úprav okresným
úradom.
(6) Ak práce pod¾a odseku 2 vykonáva okresný úrad
prostredníctvom svojich zamestnancov, nahrádza
oprávnenie vydané ministerstvom na projektovanie pozemkových úprav [§ 43 ods. 1 písm. e)] splnenie kvalifikaèného predpokladu pod¾a osobitného predpisu.16b)
(7) Orgány a organizácie dotknuté pozemkovými
úpravami poskytujú bezplatne okresnému úradu
a osobe oprávnenej pod¾a odseku 1 potrebné úradné
podklady a informácie z oblasti katastra nehnute¾ností, lesného hospodárstva, územného plánovania, ekológie. Potrebné podklady a informácie poskytujú aj
úèastníci. Okresný úrad môe obstara aj vypracovanie
znaleckého posudku.
(8) Zamestnanci okresného úradu a osoby uvedené
v odseku 1 a ich zamestnanci sú pri plnení úloh pod¾a
tohto zákona oprávnení vstupova na pozemky v obvode pozemkových úprav alebo na pozemky s nimi súvisiace, vykonáva na nich potrebné práce a umiestòova
na nich geodetické znaèky.
(9) Pri rieení usporiadania pozemkov, ktoré preli
z dôvodu technickej úpravy tátnych hraníc na územie
iného tátu, sú nové pozemky umiestnené na pozemkoch, ktoré sa zaèlenili do územia Slovenskej republiky. Tieto pozemky nesmie Slovenský pozemkový fond
poui a do ukonèenia realizácie vysporiadania nárokov vlastníkov, ktorí zmenou tátnych hraníc prili
o vlastníctvo svojich pôvodných pozemkov. Nárok na
vyrovnanie za pôvodné pozemky je v rozsahu vlastníctva pozemku, ktorý preiel na územie druhého tátu.
Ak tieto pozemky nepostaèia svojou výmerou, nárok na
vyrovnanie poskytne tát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu.7d).
Poznámky pod èiarou k odkazom 16 a 16b znejú:

16) § 44 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
16a
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 215/1995 Z. z.
Vyhláka Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky è. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartografii v znení neskorích predpisov v znení neskorích
predpisov.
16b
) § 19 ods. 1 písm. d) zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

70. § 25a sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Ministerstvo odoberie oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav na základe návrhu okresného úradu pod¾a § 25 ods. 4 alebo z vlastného podnetu,
ak osoba opakovane poruila povinnos pod¾a § 25
ods. 3..
71. § 27 znie:
§ 27
(1) Obstarávanie projektovej dokumentácie, prác
spojených s budovaním spoloèných zariadení a opatrení a ininierskej èinnosti zabezpeèuje okresný úrad na
základe poverenia ministerstva pod¾a osobitného predpisu.16c)
(2) Okresný úrad môe po nadobudnutí právoplat-

Èiastka 40

Zbierka zákonov è. 115/2014

nosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu
pozemkových úprav pod¾a § 14 ods. 4 zabezpeèi výstavbu spoloèných zariadení a opatrení v rámci schválených veobecných zásad funkèného usporiadania
územia v obvode pozemkových úprav. Nadobudnutím
právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav vzniká tátu alebo obci právo
uívania pozemkov navrhovaných na výstavbu spoloèných zariadení a opatrení, z ktorého vyplýva právo
uskutoèòova vo verejnom záujme6g) výstavbu spoloèných zariadení a opatrení..
Poznámka pod èiarou k odkazu 16c znie:

16c) Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

72. § 29 sa vypúa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 17 sa vypúa.
73. V § 34 ods. 4 písm. c) sa slová odsekoch 2 a 4
nahrádzajú slovami odseku 3.
74. V § 34 odsek 14 znie:
(14) Pozemkový fond za tát a neznámych vlastníkov koná pred súdom vo veciach nehnute¾ností uvedených v osobitnom predpise,5) podielov spoloènej nehnute¾nosti uvedených v osobitnom predpise23h)
a pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo tátu a neznámych vlastníkov
je sporné; obdobne postupuje správca vo veciach lesných pozemkov vo vlastníctve tátu a lesných pozemkov, ktorých vlastník nie je známy..
Poznámka pod èiarou k odkazu 23h znie:

23h) § 10 zákona è. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoloèenstvách..

75. V § 42i sa posledná veta nahrádza týmito vetami:
Rozhodnutie pod¾a prvej vety stráca platnos aj vtedy,
ak pozemok v náhradnom uívaní bol pouitý na iné
úèely, ako je hospodárenie na pôde. Uívate¾ takého pozemku postupuje pod¾a osobitného predpisu.57a) Pri zániku vlastníckeho práva k pozemku, za ktorý bol vyèlenený iný pozemok do bezplatného náhradného
uívania, môe nový vlastník pokraèova v uívaní náhradného pozemku po dohode s vlastníkom takého pozemku. Uvedené dôvody zániku platnosti rozhodnutia
platia aj vtedy, ak toto rozhodnutie bolo vydané pred
1. januárom 2008..
Poznámka pod èiarou k odkazu 57a znie:

57a) § 12a zákona è. 504/2003 Z. z. o nájme po¾nohospodárskych
pozemkov, po¾nohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

76. V § 42j odsek 2 znie:
(2) V schva¾ovacích konaniach pod¾a tohto zákona
a pod¾a osobitného predpisu58) okresný úrad zverejòuje
na úèely informovania verejnosti a ïalích potrebných
úkonov súvisiacich s konaním o pozemkových úpravách meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt úèastníka, ak ide o fyzickú osobu,
a názov, sídlo a identifikaèné èíslo, ak ide o právnickú
osobu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 58 znie:

58) Zákon è. 64/1997 Z. z. o uívaní pozemkov v zriadených zá-
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hradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení
neskorích predpisov..

77. V § 42l sa slová 3 a 6 nahrádzajú slovami 3
a 7.
78. Za § 42s sa vkladá § 42t, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 42t
Prechodné ustanovenia úèinné od 1. mája 2014
Pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu uvedeného
v § 2 ods. 1 písm. a) zaèaté do 30. apríla 2014 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov. Pozemkové úpravy vykonávané z dôvodov uvedených v § 2 ods. 1 písm. b), c)
a h) zaèaté do 30. apríla 2014 sa dokonèia pod¾a zákona
úèinného od 1. mája 2014, ak neboli schválené úvodné
podklady..
79. V § 43 ods. 1 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno d).
Èl. II
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
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., zákona è. 180/2013 Z. z. a zákona
è. 34/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) operát katastra nehnute¾ností a operát pozemkovej
knihy boli platné ku dòu nadobudnutia vlastníctva
pozemkov tátom..
2. V § 3 odsek 2 znie:
(2) Vecne prísluným na konanie (ïalej len správny
orgán) v katastrálnych územiach uvedených v
a) odseku 1 písm. a) a b) je okresný úrad na úseku katastra nehnute¾ností,
b) odseku 1 písm. c) a f) je okresný úrad na úseku pozemkovom..
Poznámky pod èiarou k odkazom 4 a 5 sa vypúajú.
3. V § 4 odsek 3 znie:
(3) Èlenmi komisie sú zástupca okresného úradu
v sídle kraja z úseku správy majetku tátu, zástupca
okresného úradu z úseku pozemkových úprav, z úseku
katastra nehnute¾ností, zástupca Slovenského pozemkového fondu (ïalej len fond) a zástupca obce; ak ide
o lesný pozemok, aj správca lesného majetku vo vlastníctve tátu (ïalej len správca). Ïalích èlenov komisie urèí s ich súhlasom správny orgán (§ 3 ods. 2) na návrh obce z vlastníkov pozemkov, nájomcov alebo
uívate¾ov pozemkov. Predsedom komisie je zástupca
obce..
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4. V § 4 ods. 6 sa slovo troch nahrádza slovom
piatich.
5. V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Ak komisia nezaène doruèova výpisy z návrhu registra do
siedmich dní odo dòa uverejnenia návrhu registra, výpisy z návrhu registra doruèí správny orgán..
6. V § 7 ods. 2 úvodnej vete sa slovo komisii nahrádza slovami správnemu orgánu.
7. V § 7 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Správny orgán zale námietky komisii do 15 dní
od uplynutia lehoty uvedenej v § 7 ods. 2. Námietky posúdi komisia do 30 dní od doruèenia správnym orgánom, ktorá si na tento úèel vyiada vyjadrenie toho,
koho práva boli námietkou dotknuté, a svedecké výpovede osôb oboznámených s miestnymi pomermi, a svoje stanovisko zale správnemu orgánu do 15 dní odo
dòa ich prerokovania na zasadnutí komisie; ak komisia
v tejto lehote stanovisko nezale, správny orgán rozhodne aj bez stanoviska komisie. Proti rozhodnutiu
o schválení registra nie je moné poda odvolanie. Rozhodnutie o námietkach a o schválení registra je preskúmate¾né súdom. Obdobne sa postupuje v prípade
návrhov pod¾a § 11 a 12. Rozhodnutie o schválení registra sa doruèuje verejnou vyhlákou.
(4) Na námietky podané po uplynutí lehoty uvedenej
v odseku 2 a na námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie, správny orgán neprihliada. Správny orgán o tejto
skutoènosti písomne informuje toho, kto námietku podal..
8. V § 7 ods. 6 sa slovo troch nahrádza slovom
piatich.
9. V § 10 ods. 2 sa suma 100 Sk nahrádza sumou
3,50 eur.
10. V § 10 ods. 3 písm. a) sa suma 100 Sk nahrádza
sumou 3,50 eur.
11. V § 10 ods. 3 písm. b) sa suma 100 Sk nahrádza
sumou 3,50 eur.
12. V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Správny orgán doruèí úèastníkom konania výzvy
na zaplatenie príspevku pod¾a odsekov 2 a 4 najneskôr do ukonèenia konania o námietkach..
Doterajie odseky 5 a 7 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
13. V § 10 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Ak výpisy z návrhu registra a výzvy na zaplatenie príspevku
doruèoval správny orgán, príspevok obci kráti o výku
nákladov vynaloenú na doruèovanie výpisov a výziev..
14. V § 10 sa vypúa odsek 8.
15. V § 11 odsek 6 znie:
(6) Pri podávaní návrhov a prejednaní v komisii sa
pouije postup pod¾a § 7 ods. 3..
16. V § 12 odsek 2 znie:
(2) Pri podávaní návrhov a prejednaní v komisii sa
pouije postup pod¾a § 7 ods. 3..
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17. V § 14 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: okrem pozemkov, ktoré
spravujú iné organizácie pod¾a osobitných predpisov.30a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 30a znie:

30a) Napríklad 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. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorích predpisov..

18. V § 17 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarou a pripájajú sa tieto slová: to platí aj na náhrady
prijaté fondom na základe právoplatného rozhodnutia
súdu alebo správneho orgánu..
19. V § 18 ods. 1 sa vypúa posledná veta.
20. V § 18 ods. 4 sa za slovo pozemku vkladajú slová alebo na pozemku zriadi vecné bremeno.
21. V § 19 ods. 1 sa za slová tieto úèely vkladajú slová môe na pozemkoch zriadi zmluvou vecné bremeno a.
22. V § 19 sa odsek 3 dopåòa písmenami f) a g), ktoré
znejú:
f) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným
inými stavbami, ako sú uvedené v písmenách c) a
e), a zabezpeèenie nevyhnutného prístupu k nim,
g) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným
stavbami vo vlastníctve obcí alebo vyích územných celkov, ktoré preli do ich vlastníctva pod¾a
osobitných predpisov,39c) kúpnou zmluvou alebo zámennou zmluvou..
Poznámka pod èiarou k odkazu 39c znie:

39c) Zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) 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..

23. V § 19 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Pri prevode vlastníctva k pozemkom z dôvodov
uvedených v odseku 3 písm. c) a g) sa nepouije ustanovenie § 140 Obèianskeho zákonníka..
Doterajie odseky 4 a 7 sa oznaèujú ako odseky 5
a 8.
24. V § 19 odsek 6 znie:
(6) Ak pozemok pod¾a § 16 ods. 1 písm. b) a c) je spoluvlastníckym podielom, môe sa fond alebo správca
z dôvodov uvedených v odseku 3 dohodnú na zruení
spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní; to neplatí,
ak ide o spoloènú nehnute¾nos.47a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 47a znie:

47a) § 8 ods. 1 zákona è. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoloèenstvách..

25. V § 19 ods. 7 sa slová odsekov 3 a 5 nahrádzajú
slovami odsekov 3, 5 a 6.
26. V § 19 ods. 8 sa slová odseku 4 nahrádzajú slovami odseku 5.
27. V § 20 ods. 2 sa vypúa druhá veta.
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28. V § 24 ods. 1 sa za slová prevádzaného podielu
vkladajú slová alebo podielu, ktorý bol predmetom
prechodu vlastníckeho práva.
29. Za § 29a sa vkladá § 29b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 29b
Prechodné ustanovenia úèinné od 1. mája 2014
(1) Konanie, v ktorom nebol návrh registra pod¾a § 7
ods. 1 uverejnený do 30. apríla 2014, sa dokonèí pod¾a
zákona úèinného od 1. mája 2014.
(2) V konaní, v ktorom bol návrh registra pod¾a § 7
ods. 1 uverejnený do 30. apríla 2014 a komisia pod¾a
§ 7 ods. 3 do 45 dní od podania námietok tieto neprerokovala a nezaslala správnemu orgánu stanovisko,
správny orgán rozhodne aj bez jej stanoviska.
Èl. III
Zákon è. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej
republiky è. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej tátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 172/2003 Z. z., zákona è. 149/2008 Z. z. a zákona
è. 96/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
§ 11 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ministerstvo na území bývalého Vojenského obvodu Javorina nesmie predáva po¾nohospodársku,
lesnú a ostatnú pôdu a do ukonèenia retitúcií..
Èl. IV
Zákon è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej
správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve
a rozvoji vidieka v znení zákona è. 601/2008 Z. z., zákona è. 390/2009 Z. z., zákona è. 101/2011 Z. z., zákona
è. 223/2012 Z. z., zákona è. 353/2012 Z. z. a zákona
è. 211/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 2 písm. g) sa slová Národnej rade nahrádzajú slovami orgánom Národnej rady.
2. V § 7 sa odsek 1 dopåòa písmenom aa), ktoré znie:
aa) ukladá povinnos zmeni druh pozemku na trvalý
trávny porast pod¾a osobitného predpisu.27c).


Poznámka pod èiarou k odkazu 27c znie:

27c

) Napríklad èl. 4 nariadenia Komisie (ES) è. 1122/2009 z 30.
novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá
vykonávania nariadenia Rady (ES) è. 73/2009, pokia¾ ide
o kríové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre po¾nohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrob-

Strana 943

né
pravidlá
vykonávania
nariadenia
Rady
(ES)
è. 1234/2007, pokia¾ ide o kríové plnenie v rámci schémy
podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva
(Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení..

3. V poznámke pod èiarou k odkazu 41a sa citácia
nariadenie Komisie (ES) è. 1122/2009 z 30. novembra
2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) è. 73/2009, pokia¾ ide
o kríové plnenie, moduláciu a integrovaný správny
a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre
po¾nohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia
Rady (ES) è. 1234/2007, pokia¾ ide o kríové plnenie
v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009)
v platnom znení nahrádza citáciou nariadenie Komisie (ES) è. 1122/2009 v platnom znení.
4. V § 17 ods. 1 sa za slová pod¾a § 7 ods. 1 písm. a)
vkladajú slová a aa).
Èl. V
Zákon è. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej tátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 506/2013 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:
§ 9a
(1) Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb a ktoré mal pod¾a § 9
ods. 12 dokonèi okresný úrad, v ktorého územnom obvode mal sídlo obvodný pozemkový úrad a obvodný lesný úrad, právoplatne neskonèené do 30. apríla 2014,
dokonèí okresný úrad, do ktorého územnej pôsobnosti
tieto konania patria; konania pod¾a osobitného predpisu,3) ktoré mal pod¾a § 9 ods. 12 dokonèi okresný úrad
Preov, okresný úrad Stará ¼ubovòa a okresný úrad
Poprad, dokonèí okresný úrad Kemarok.
(2) Okresný úrad, z ktorého územnej pôsobnosti konania prechádzajú pod¾a odseku 1, odovzdá dokumentáciu k týmto konaniam okresnému úradu, na ktorý
prechádza územná pôsobnos, do 15. mája 2014..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) Zákon è. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov k pôde
a inému po¾nohospodárskemu majetku v znení neskorích
predpisov..

Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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116
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 9. apríla 2014
o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie,
o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov,
o roènom zúètovaní poistného a povinnostiach pri roènom zúètovaní poistného
a o vzore roèného zúètovania poistného na verejné zdravotné poistenie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 19 ods. 23 a § 20 ods. 7 zákona è. 580/2004
Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
(ïalej len zákon) po dohode s Ministerstvom financií
Slovenskej republiky ustanovuje:
Vykazovanie preddavkov na poistné
na verejné zdravotné poistenie
§1
(1) Pri vykazovaní preddavkov na poistné na verejné
zdravotné poistenie (ïalej len poistné) pod¾a § 16 zákona, ak ide o fyzickú osobu pod¾a odseku 4, sa uvádzajú tieto údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu a obchodné meno, ak je odliné ako meno alebo priezvisko,
b) obdobie, za ktoré sa platí preddavok na poistné,
c) rodné èíslo, identifikaèné èíslo organizácie (IÈO), daòové identifikaèné èíslo organizácie (DIÈ), ak ich má
fyzická osoba pridelené,
d) celkový príjem, ktorý je predmetom výpoètu vymeriavacieho základu,
e) celková suma preddavkov na poistné,
f) èíslo úètu platite¾a poistného v banke, poboèke zahraniènej banky1) alebo v tátnej pokladnici2) (ïalej
len banka), z ktorého sa uhrádzajú preddavky na
poistné,
g) kód zdravotnej poisovne,
h) meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnos
údajov, jej telefónne èíslo, faxové èíslo alebo
e-mailová adresa.
(2) Pri vykazovaní preddavkov na poistné, ak ide
o právnickú osobu okrem platite¾a poistného pod¾a
§ 11 ods. 1 písm. d) zákona, sa uvádzajú tieto údaje:
a) obchodné meno, právna forma, sídlo platite¾a poistného, a to názov ulice, orientaèné èíslo, potové smerové èíslo, názov obce a tátu,
b) obdobie, za ktoré sa platia preddavky na poistné,
c) identifikaèné èíslo organizácie (IÈO), daòové identifikaèné èíslo organizácie (DIÈ),
1
2

d) èíslo úètu platite¾a poistného v banke, z ktorého sa
uhrádzajú preddavky na poistné,
e) kód zdravotnej poisovne,
f) meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnos
údajov, jej telefónne èíslo, faxové èíslo alebo
e-mailová adresa.
(3) Pri vykazovaní preddavkov na poistné, ak ide
o platite¾a poistného, ktorým je zamestnávate¾, sa okrem údajov uvedených v odseku 1 alebo odseku 2 uvádzajú aj tieto údaje:
a) deò, ktorý je urèený na výplatu príjmov zamestnancov,
b) celkový poèet dní, za ktoré sú vypoèítané a platené preddavky na poistné, v èlenení pod¾a sadzieb poistného,
c) vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 1 a 4 zákona za
vetkých zamestnancov,
d) poèet zamestnancov, za ktorých sa platia preddavky
na poistné, v èlenení pod¾a sadzieb poistného,
e) sadzba poistného v èlenení na sadzbu poistného pre
zamestnanca a sadzbu poistného pre zamestnávate¾a,
f) celková suma preddavkov na poistné pod¾a výky
sadzby poistného v èlenení na sumu preddavkov na
poistné platenú zamestnancom a sumu preddavkov
na poistné platenú zamestnávate¾om,
g) zoznam poistencov, za ktorých sa platia preddavky
na poistné, v èlenení na
1. poradové èíslo,
2. rodné èíslo poistenca,
3. poèet dní, za ktoré sú vypoèítané a platené preddavky na poistné,
4. celkový príjem, na ktorého vyplatenie vznikol zamestnancovi nárok,
5. vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 1 a 4 zákona,
6. sadzbu poistného v èlenení na sadzbu poistného
pre zamestnanca a sadzbu poistného pre zamestnávate¾a,
7. sumu preddavkov na poistné v èlenení na sumu preddavkov na poistné platenú zamestnancom a sumu
preddavkov na poistné platenú zamestnávate¾om.
(4) Údaje pod¾a odseku 1 sa vzahujú na fyzickú osobu, ktorá je
a) zamestnávate¾om a vykazuje údaje pod¾a § 20 ods. 1
zákona,
b) samostatne zárobkovo èinnou osobou a vykazuje
údaje pod¾a § 20 ods. 2 zákona.

) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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§2
(1) Vykazovanie preddavkov na poistné sa vykonáva
predloením vyplneného výkazu preddavkov na poistné (ïalej len výkaz).
(2) Výkaz, ktorý vypåòa zamestnávate¾, sa predkladá
príslunej zdravotnej poisovni do troch dní odo dòa
splatnosti preddavku na poistné.
§3
(1) Preddavok na poistné pod¾a § 20 ods. 4 a 5 zákona
(ïalej len odhadnutý preddavok) sa môe vyèísli voèi
platite¾ovi poistného, ktorým je
a) zamestnávate¾, ak
1. nevykázal skutoènú výku preddavkov na poistné,
2. má minimálne jedného zamestnanca, ktorý je poistencom príslunej zdravotnej poisovne,
3. prísluná zdravotná poisovòa nepozná skutoènú
výku preddavkov na poistné a
4. v èase, v ktorom dochádza k urèeniu odhadnutého preddavku, u uplynula doba urèená na vykázanie výky preddavkov na poistné,
b) samostatne zárobkovo èinná osoba alebo platite¾ poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona, ak
1. nevykázal skutoènú výku preddavkov na poistné,
2. prísluná zdravotná poisovòa nemá informáciu
o tom, e preddavky na poistné je povinný plati
iný platite¾ poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a), c)
a e) zákona,
3. prísluná zdravotná poisovòa nepozná skutoènú
výku preddavkov na poistné a výka preddavkov
na poistné sa nedá zisti ani z údajov, ktoré poskytujú subjekty verejnej správy pod¾a § 29b ods. 6
a 16 zákona a
4. v èase, v ktorom dochádza k urèeniu odhadnutého preddavku, u uplynula doba urèená na vykázanie výky preddavkov na poistné.
(2) Odhadnutý preddavok sa vyèís¾uje pre
a) zamestnanca vo výke urèenej sadzbou poistného
pod¾a § 12 ods. 1 písm. a) zákona z priemernej mesaènej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky uvedenej v § 13 ods. 9 písm. b) zákona
(ïalej len priemerná mesaèná mzda),
b) samostatne zárobkovo èinnú osobu vo výke urèenej
sadzbou poistného pod¾a § 12 ods. 1 písm. c) zákona
z priemernej mesaènej mzdy,
c) zamestnávate¾a vo výke urèenej sadzbou poistného
pod¾a § 12 ods. 1 písm. d) zákona zo súèinu priemernej mesaènej mzdy a poètu zamestnancov v príslunom kalendárnom mesiaci,
d) platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona (ïalej
len samoplatite¾) vo výke urèenej sadzbou poistného pod¾a § 12 ods. 1 písm. e) zákona z priemernej
mesaènej mzdy.
(3) Ak ide o osobu so zdravotným postihnutím, pri vyèíslení odhadnutého preddavku sa pouije zníená
3
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sadzba poistného pod¾a § 12 zákona, ak je príslunej
zdravotnej poisovni táto skutoènos známa.
§4
Platenie preddavkov na poistné a nedoplatkov
(1) Platba preddavkov na poistné a nedoplatkov za poistné (ïalej len nedoplatok) bezhotovostným prevodom
z úètu platite¾a poistného v banke pod¾a § 11 ods. 1
písm. a) a c) zákona alebo samoplatite¾a sa oznaèuje
a) variabilným symbolom urèeným zdravotnou poisovòou,
b) pecifickým symbolom v tvare RRRRMM alebo
MMRRRR, kde RRRR oznaèuje prísluný rok a MM
oznaèuje obdobie (mesiac), za ktoré sa platba uhrádza, ak ide o nedoplatok po lehote splatnosti.
(2) Platba bezhotovostným prevodom z úètu platite¾a
poistného v banke pod¾a § 11 ods. 1 písm. e) zákona
(ïalej len platite¾ dividend) sa oznaèuje
a) variabilným symbolom urèeným zdravotnou poisovòou; ak platite¾ dividend nemá urèený variabilný
symbol, platba sa oznaèuje identifikaèným èíslom organizácie (IÈO) doplneným dvomi nulami sprava,
b) pecifickým symbolom v tvare RRRRMM88 alebo
88MMRRRR, kde RRRR oznaèuje prísluný rok, MM
oznaèuje prísluný mesiac a 88 oznaèuje, e ide
o platite¾a dividend.
(3) Platba poukazom potového platobného styku (ïalej len potový poukaz)3) sa oznaèuje ako platba bezhotovostným prevodom z úètu platite¾a poistného v banke
pod¾a odseku 1. Pri tomto spôsobe platby, ak ide o fyzickú osobu, uvádza sa aj meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu; pri právnickej osobe sa uvádza obchodné meno alebo sídlo
platite¾a poistného. Ak ide o platite¾a dividend oznaèuje
sa platba potovým poukazom pod¾a odseku 2 a uvádza
sa obchodné meno a sídlo platite¾a dividend.
Roèné zúètovanie poistného
§5
(1) Roèné zúètovanie poistného sa vykonáva za poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období povaoval za
a) zamestnanca a v rozhodujúcom období v niektorom
mesiaci jeho príjem pod¾a § 10b ods. 1 písm. a) zákona presiahol pänásobok priemernej mesaènej mzdy,
b) zamestnanca a v rozhodujúcom období jeho príjem
pod¾a § 10b ods. 1 písm. a) zákona vo vetkých mesiacoch, keï bol zamestnancom u jedného zamestnávate¾a, presiahol pänásobok priemernej mesaènej
mzdy, ale nebol v rozhodujúcom období zamestnancom poèas vetkých 12 kalendárnych mesiacov,
c) zamestnanca, ktorý mal poèas roka súbene alebo
postupne viac zamestnávate¾ov, u kadého jednotlivo jeho príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. a) zákona nepresiahli ani v jednom kalendárnom mesiaci pänásobok priemernej mesaènej mzdy, ale súèet jeho
príjmov od vetkých jeho zamestnávate¾ov bol vyí
ako maximálny vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 9
písm. b) zákona,

) Zákon è. 324/2011 Z. z. o potových slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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d) zamestnanca, ktorý mal nieko¾kých zamestnávate¾ov a jeho príjmy vo vetkých mesiacoch u vetkých
zamestnávate¾ov presiahli pänásobok priemernej
mesaènej mzdy,
e) poistenca, ktorý aspoò jeden deò v rozhodujúcom období bol povaovaný za samostatne zárobkovo èinnú
osobu,
f) samoplatite¾a a jeho príjem pod¾a § 10b ods. 1
písm. c) a e) zákona presiahol úhrn minimálnych
základov pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona,
g) poistenca, ktorý poèas predchádzajúceho kalendárneho roka bol èas roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú èinnos, a èas roka
bol verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike a mal príjmy zo zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b
ods. 1 zákona a splnil aspoò jednu z podmienok na
vykonanie roèného zúètovania poistného,
h) poistenca, ktorý mal príjem pod¾a § 10b ods. 1
písm. c) a e) zákona,
i) poistenca, za ktorého je platite¾om tát pod¾a § 11
ods. 7 zákona (ïalej len poistenec tátu), ktorý mal
príjmy zo zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b ods. 1 zákona, ak splnil aspoò jednu podmienku na vykonanie roèného zúètovania poistného,
j) poistenca, ktorý mal súbeh jednotlivých zárobkových èinností pod¾a § 10b ods. 1 zákona alebo
k) poistenca, ktorý sa stal v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím pod¾a § 12 ods. 2 zákona a splnil niektorú z podmienok uvedených v písmenách a) a j).
(2) Roèné zúètovanie poistného sa vykonáva, aj ak výsledkom roèného zúètovania poistného má by preplatok
na poistnom (ïalej len preplatok) alebo nedoplatok.
Postup výpoètu roèného
zúètovania poistného
§6
(1) Roèným zúètovaním poistného pod¾a § 19 ods. 1
a 18, 21 a 22 zákona sa ustanovuje
a) úhrn vymeriavacích základov,
b) minimálny vymeriavací základ,
c) upravený vymeriavací základ,
d) koeficient,
e) výsledný vymeriavací základ,
f) poistné,
g) rozdiel sumy poistného a úhrnu preddavkov na poistné,
h) pri preplatku zníenie výsledku roèného zúètovania
poistného o daò z príjmov vyberanú zrákou pod¾a
osobitného predpisu,4)
i) zapoèítanie poh¾adávok a záväzkov,
j) preddavky na poistné, ak ide o samostatne zárobkovo èinnú osobu.
(2) Úhrn vymeriavacích základov sa urèuje ako súèet
vetkých èiastkových vymeriavacích základov v èlenení
na vymeriavací základ
a) zamestnanca a zamestnávate¾a pod¾a § 13 ods. 1 a 4
zákona,
4
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b) samostatne zárobkovo èinnej osoby pod¾a § 13 ods. 2
zákona upravený pod¾a § 13 ods. 8, ods. 9 písm. a),
ods. 10 zákona alebo pod¾a § 13 ods. 13 zákona,
c) samoplatite¾a upravený pod¾a § 13 ods. 8 a ods. 9
písm. a) zákona,
d) pod¾a § 13 ods. 6 zákona zo zisku dosiahnutého v úètovnom období od 1. januára 2011 do 31. decembra
2012 pod¾a § 38b ods. 9 zákona (ïalej len dividendy
za obdobie do 31. decembra 2012),
e) pod¾a § 13 ods. 6 zákona zo zisku dosiahnutého v úètovnom období od 1. januára 2013, ktorý vyplatil
platite¾ dividend (ïalej len dividendy za obdobie od
1. januára 2013),
f) pod¾a § 13 ods. 7 zákona.
(3) Minimálny vymeriavací základ sa urèuje ako
úhrn èiastkových minimálnych vymeriavacích základov, ktorými sú
a) celková výka príjmu, na ktorého vyplatenie vznikol
zamestnancovi nárok,
b) minimálny základ samostatne zárobkovo èinnej osoby pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona,
c) minimálny základ samoplatite¾a pod¾a § 13 ods. 9
písm. a) zákona,
d) skutoèná výka príjmu, ak ide o samostatne zárobkovo èinnú osobu, samoplatite¾a alebo osobu pod¾a
§ 11 ods. 7 písm. a) a l), n) a r), t) a u) zákona v prípadoch pod¾a § 13 ods. 11, 13 a 16 zákona alebo
e) odhadnutý preddavok pod¾a § 3.
(4) Upravený vymeriavací základ je, ak úhrn vymeriavacích základov pod¾a odseku 2
a) je väèí ako maximálny vymeriavací základ pod¾a
§ 13 ods. 9 písm. b) zákona, maximálny vymeriavací
základ pod¾a § 13 ods. 9 písm. b) zákona,
b) je mení ako minimálny vymeriavací základ pod¾a
odseku 3, minimálny vymeriavací základ pod¾a odseku 3,
c) je väèí ako minimálny vymeriavací základ pod¾a odseku 3 a mení ako maximálny vymeriavací základ
pod¾a § 13 ods. 9 písm. b) zákona, úhrn vymeriavacích základov pod¾a odseku 2.
(5) Koeficient sa urèuje ako
a) podiel upraveného vymeriavacieho základu pod¾a
odseku 4 a úhrnu vymeriavacích základov pod¾a odseku 2 alebo
b) èíslo 1, ak úhrn vymeriavacích základov pod¾a odseku 2 sa rovná nule.
(6) Výsledný vymeriavací základ sa vypoèíta vynásobením vymeriavacích základov uvedených v odseku 2
koeficientom pod¾a odseku 5.
(7) Poistné sa vypoèíta vynásobením výsledného vymeriavacieho základu pod¾a odseku 6 sadzbou poistného pod¾a § 12 ods. 1 zákona.
(8) Rozdiel sumy poistného pod¾a odseku 7 a úhrnu
preddavkov na poistné je výsledok roèného zúètovania
poistného.
(9) Výsledok roèného zúètovania pod¾a odseku 8 sa
pri preplatku zníi o daò z príjmov vyberanú zrákou
pod¾a osobitného predpisu.4)

) § 43 ods. 3 písm. j) zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
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(10) Výsledok roèného zúètovania poistného pod¾a
odseku 9, ak ide o preplatok, sa zúètuje so vzájomnými
poh¾adávkami a záväzkami pod¾a § 19 ods. 16 zákona.
(11) Preddavky na poistné samostatne zárobkovo
èinnej osoby sa vypoèítajú pod¾a § 16 ods. 8 písm. b)
a c) zákona na obdobie od 1. januára do 31. decembra
kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za
ktorý sa roèné zúètovanie poistného vykonáva.
(12) V roènom zúètovaní poistného so zamestnávate¾om sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, rodné
èíslo zamestnanca, vymeriavací základ upravený pod¾a
odseku 6, poistné zamestnávate¾a, poistné zamestnanca, vykázané preddavky zamestnávate¾a, vykázané
preddavky na poistné zamestnanca, výsledok roèného
zúètovania poistného zamestnávate¾a a výsledok roèného zúètovania poistného zamestnanca.
(13) Sumy sa uvádzajú v eurách a zaokrúh¾ujú sa
takto:
a) preddavky na poistné, vymeriavací základ a výsledné poistné na najblií eurocent smerom nadol,
b) koeficient uvedený v odseku 5 na es desatinných
miest smerom nadol.
(14) Výpoèet roèného zúètovania poistného sa môe
sprístupni platite¾ovi poistného pod¾a § 11 ods. 1
písm. a) a c) zákona alebo samoplatite¾ovi aj elektronicky.
(15) Na základe údajov uvedených v odsekoch 2 a 13
sa vykoná výpoèet roèného zúètovania poistného a zúètovanie preddavkov na poistné za predchádzajúci kalendárny rok pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 1.
§7
(1) Oznámenie o výsledku roèného zúètovania poistného (ïalej len oznámenie) pre poistenca obsahuje
a) oznaèenie zdravotnej poisovne,
b) meno, priezvisko a rodné èíslo poistenca,
c) rozpis výsledku roèného zúètovania poistného, ak ide
o preplatok, ktorého vznik sa oznamuje v èlenení na
1. vymeriavací základ zamestnanca pod¾a § 13
ods. 1 zákona,
2. vymeriavací základ samostatne zárobkovo èinnej
osoby pod¾a § 13 ods. 2 zákona,
3. vymeriavací základ samoplatite¾a pod¾a § 13
ods. 3 zákona,
4. vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie do 31. decembra 2012,
5. vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie od 1. januára 2013,
6. vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 7 zákona,
7. úhrn vymeriavacích základov,
8. vypoèítané poistné,
d) preddavky na poistné v èlenení na
1. úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávate¾om alebo zamestnávate¾mi,
2. úhrn preddavkov na poistné zaplatených poistencom,
3. celkový úhrn preddavkov na poistné,
e) výku preplatku, a to suma rozdielu celkového
úhrnu preddavkov na poistné a vypoèítaného poistného,
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f) údaj o preplatku platite¾a poistného pod¾a písmena
e) upravený o daò pod¾a osobitného predpisu,4)
g) výsledok roèného zúètovania poistného pod¾a § 6
ods. 10 zúètovaný so vzájomnými poh¾adávkami
a záväzkami pod¾a § 19 ods. 16 zákona v èlenení na
1. pecifikáciu obdobia, za ktoré platite¾ poistného
dlí poistné,
2. sumu poh¾adávok a sumu záväzkov,
h) údaj o výke preddavkov na poistné pod¾a § 16 ods. 8
písm. b) a c) zákona na obdobie od 1. januára do
31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho
dva roky po roku, za ktorý sa roèné zúètovanie poistného vykonáva, pre samostatne zárobkovo èinnú
osobu, ktorá naïalej vykonáva samostatnú zárobkovú èinnos,
i) pouèenie o monosti poda nesúhlasné stanovisko
a lehotu na jeho podanie.
(2) Oznámenie pre zamestnávate¾a obsahuje
a) oznaèenie zdravotnej poisovne,
b) údaj o zamestnávate¾ovi pod¾a § 1 ods. 2 písm. a)
a c),
c) rozpis preplatku, ktorého vznik sa oznamuje v èlenení na
1. úhrn vymeriavacích základov zamestnancov, vymeriavacie základy jednotlivých zamestnancov,
mená, priezviská a rodné èísla zamestnancov,
2. vypoèítané poistné,
d) úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávate¾om,
e) výku preplatku, a to suma rozdielu celkového
úhrnu preddavkov na poistné a vypoèítaného poistného,
f) výsledok roèného zúètovania poistného pod¾a § 6
ods. 10 zúètovaný so vzájomnými poh¾adávkami
a záväzkami pod¾a § 19 ods. 16 zákona v èlenení na
1. pecifikáciu obdobia, za ktoré platite¾ poistného
dlí poistné,
2. sumu poh¾adávok a sumu záväzkov,
g) pouèenie o monosti poda nesúhlasné stanovisko
a lehotu na jeho podanie.
(3) Výkaz nedoplatkov z roèného zúètovania poistného (ïalej len výkaz nedoplatkov) pre poistenca obsahuje
a) údaje pod¾a § 17a ods. 2 písm. a) a d) a f) zákona
a § 19 ods. 9 zákona,
b) rozpis nedoplatku, ktorý sa výkazom nedoplatkov
predpisuje v èlenení na
1. vymeriavací základ zamestnanca pod¾a § 13
ods. 1 zákona,
2. vymeriavací základ samostatne zárobkovo èinnej
osoby pod¾a § 13 ods. 2 zákona,
3. vymeriavací základ samoplatite¾a pod¾a § 13
ods. 3 zákona,
4. vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie do 31. decembra 2012,
5. vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie od 1. januára 2013,
6. vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 7 zákona,
7. úhrn vymeriavacích základov,
8. vypoèítané poistné,
c) preddavky na poistné v èlenení na
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d)
e)
f)
g)

h)
i)
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1. úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávate¾om alebo zamestnávate¾mi,
2. úhrn preddavkov na poistné zaplatených poistencom,
3. celkový úhrn preddavkov na poistné,
výku nedoplatku, a to suma rozdielu vypoèítaného
poistného a celkového úhrnu preddavkov na poistné,
sumu nedoplatku za rozhodujúce obdobie, ktorá
bola predpísaná iným platobným výmerom alebo výkazom nedoplatkov,
sumu, ktorá bude predpísaná týmto výkazom nedoplatkov,
údaj o výke preddavkov na poistné pod¾a § 16 ods. 8
písm. b) a c) zákona na obdobie od 1. januára do
31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho
dva roky po roku, za ktorý sa roèné zúètovanie poistného vykonáva, pre samostatne zárobkovo èinnú
osobu, ktorá naïalej vykonáva samostatnú zárobkovú èinnos,
pouèenie o monosti poda námietky a lehotu na ich
podanie,
údaj o lehote na odvedenie nedoplatku z roèného
zúètovania poistného pod¾a § 19 ods. 15 zákona.

(4) Výkaz nedoplatkov pre zamestnávate¾a obsahuje
a) údaje pod¾a § 17a ods. 2 písm. a) a d) a f) zákona
a pod¾a § 19 ods. 9 zákona,
b) rozpis nedoplatku, ktorý sa výkazom nedoplatkov
predpisuje v èlenení
1. vymeriavacie základy jednotlivých zamestnancov
s uvedením mena, priezviska a rodného èísla zamestnanca,
2. vypoèítané poistné za zamestnancov pod¾a prvého bodu,
c) úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávate¾om,
d) výku nedoplatku, a to suma rozdielu vypoèítaného
poistného a celkového úhrnu preddavkov na poistné,
e) sumu nedoplatku za rozhodujúce obdobie, ktorá
bola predpísaná iným platobným výmerom alebo výkazom nedoplatkov,
f) sumu, ktorá bude predpísaná týmto výkazom nedoplatkov,
g) pouèenie o monosti poda námietky a lehotu na ich
podanie.
h) údaj o lehote na odvedenie nedoplatku z roèného
zúètovania poistného pod¾a § 19 ods. 15 zákona.
(5) Ak zdravotná poisovòa sprístupní údaje o vymeriavacích základoch, výke preplatku, nedoplatku zamestnanca a nedoplatku zamestnávate¾a zamestnávate¾ovi elektronicky, vo výkaze nedoplatkov alebo
v oznámení sa uvádzajú údaje pod¾a § 19 ods. 8 a 9 zákona.
(6) Ak osoba nie je poistencom zdravotnej poisovne,
ktorá vykonala roèné zúètovanie poistného, oznámenie
alebo výkaz nedoplatkov sa zasiela priamo osobe pod¾a
§ 19 ods. 14 zákona.
5
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§8
Oznámenie o výke príjmov
Obsah oznámenia o výke príjmu z výkonu èinnosti
osobného asistenta pod¾a § 23 ods. 16 zákona, o výke
dividend za obdobie do 31. decembra 2012 pod¾a § 38b
ods. 9 zákona a o výke dividend za obdobie od 1. januára 2013, ktorý vypláca právnická osoba so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky pod¾a § 23 ods. 15
zákona, je uvedený v prílohe è. 2.
§9
Roèné zúètovanie poistného plateného tátom
(1) Podkladom na roèné zúètovanie poistného plateného tátom pod¾a § 19 ods. 19 a 20 zákona je
a) vymeriavací základ tátu pod¾a § 13 ods. 14 zákona
na prísluný kalendárny rok,
b) poèet poistencov tátu pod¾a údajov z centrálneho
registra poistencov v truktúre pod¾a prísluných
zdravotných poisovní pod¾a osobitného zákona,5)
c) poèet poistencov tátu nahlásených príslunou
zdravotnou poisovòou v príslunom kalendárnom
roku v truktúre pod¾a jednotlivých mesiacov pod¾a
§ 23 ods. 9 písm. c) zákona,
d) skutoèný denný poèet poistencov tátu nahlásený
príslunou zdravotnou poisovòou za prísluný kalendárny rok pod¾a § 19 ods. 19 zákona,
e) suma preddavkov na poistné za poistencov tátu zaplatená príslunej zdravotnej poisovni v jednotlivých mesiacoch prísluného kalendárneho roka
(§ 17 ods. 9 zákona),
f) suma poistného, ktoré mal tát zaplati príslunej
zdravotnej poisovni za poistencov tátu v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(2) Na základe údajov uvedených v odseku 1 sa vykoná výpoèet poistného za poistencov tátu a zúètovanie
preddavkov na poistné za predchádzajúci kalendárny
rok pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 3.
Spoloèné, prechodné
a závereèné ustanovenia
§ 10
(1) Ak rozdiel sumy poistného za platite¾a poistného
pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 2 zákona vypoèítaný v roènom zúètovaní poistného a úhrnu preddavkov
na poistné platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a)
a c) a ods. 2 zákona je záporný, ide o preplatok.
(2) Ak rozdiel sumy poistného za platite¾a poistného
pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 2 zákona vypoèítaný v roènom zúètovaní poistného a úhrnu preddavkov
na poistné platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a)
a c) a ods. 2 zákona je kladný, ide o nedoplatok.
(3) V roènom zúètovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 1
písm. a) a c) zákona za zamestnanca a zamestnávate¾a
zapoèítavajú preddavky na poistné vypoèítané pod¾a

) § 20 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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§ 16 zákona a vykázané pod¾a § 20 zákona za rozhodujúce obdobie.
(4) V roènom zúètovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné samostatne zárobkovo èinnej osoby
a samoplatite¾a zapoèítavajú preddavky na poistné za
rozhodujúce obdobie zaplatené najneskôr do dòa vykonania roèného zúètovania poistného.
§ 11
(1) Za kalendárny mesiac, v ktorom dochádza k súèasnému súbehu platite¾ov poistného pod¾a § 11 ods. 1
písm. a) a b) zákona aspoò jeden deò, sa v roènom zúètovaní poistného pod¾a § 6 ako minimálny základ poistenca uvedie najvyí z minimálnych základov jednotlivých platite¾ov poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a b)
zákona.
(2) Za kalendárny mesiac, v ktorom dochádza k postupnému súbehu platite¾ov poistného pod¾a § 11
ods. 1 písm. a), b) a ods. 2 zákona a nedochádza k súèasnému súbehu platite¾ov poistného pod¾a § 11 ods. 1
písm. a) a b) zákona, sa v roènom zúètovaní poistného
pod¾a § 6 ako minimálny základ poistenca uvedie súèet
minimálnych základov jednotlivých platite¾ov poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a), b) a ods. 2 zákona.
§ 12
(1) Ak sa údaje nahlásené poistencom líia od údajov, ktoré zdravotná poisovòa získala od subjektov verejnej správy pod¾a § 29b ods. 6 a 16 zákona, z údajov
nahlásených poistencom sa pri roènom zúètovaní poistného vychádza, iba ak sú tieto údaje preukázané dokladmi predloenými poistencom na základe vyiadania zdravotnej poisovne.
(2) Ak platite¾ poistného zanikne bez právneho nástupcu a za jeho zamestnancov bude zdravotná
poisovòa vykonáva roèné zúètovanie poistného, ale
zamestnávate¾ nedoruèil v rozhodujúcom období mesaèné výkazy, roèné zúètovanie poistného sa vykoná
z dokladov o výke príjmu pod¾a § 19 ods. 6 zákona,
ktoré sú k dispozícii, alebo na základe dokladov vyiadaných zdravotnou poisovòou od zamestnanca. Ak
doklady nie sú k dispozícii, zdravotná poisovòa vychádza z odhadnutého preddavku pod¾a § 3.

(2) Podkladom na roèné zúètovanie poistného plateného tátom pod¾a § 9 za rok 2013 sú aj poistenci tátu
pod¾a § 11 ods. 7 písm. a) a l), n) a r) a t) a v) zákona,
ktorí splnili podmienku uvedenú v § 11 ods. 8 zákona
a ich vymeriavací základ zníený o vymeriavací základ
zamestnanca pod¾a § 11 ods. 7 písm. v) zákona, na ktorý sa pouila sadzba poistného pod¾a § 12 ods. 1 písm. a)
druhého bodu zákona, neprekroèil 15-násobok ivotného minima platného k prvému dòu kalendárneho
roka rozhodujúceho obdobia alebo pomerná èas zníeného vymeriavacieho základu prislúchajúca k poètu kalendárnych dní, poèas ktorých poistenec bol osobou
pod¾a § 11 ods. 7 písm. a) a l), n) a r) a t) a v) zákona,
neprekroèila pomernú èas 15- násobku ivotného minima prislúchajúcu k poètu kalendárnych dní, poèas
ktorých poistenec bol osobou pod¾a § 11 ods. 7 písm. a)
a l), n) a r) a t) a v) zákona.
(3) Vymeriavací základ samostatne zárobkovo èinnej
osoby je za rok 2013 vo výke podielu základu dane
z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej èinnosti pod¾a
§ 10b ods. 1 písm. b) zákona dosiahnutého v roku
2013, ktorý nie je zníený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské
poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný
príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné
do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie
v nezamestnanosti, a koeficientu 1,9.
(4) Na úèely roèného zúètovania poistného za rok
2013 sa za zárobkovú èinnos pod¾a § 10b ods. 1
písm. c) zákona nepovaujú výnosy z dlhopisov pod¾a
osobitného predpisu,6) ktoré sú súèasou základu dane
z príjmov fyzickej osoby pod¾a osobitného predpisu7) za
zdaòovacie obdobie roku 2013.
§ 14
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach
o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o roènom zúètovaní poistného a povinnostiach pri roènom zúètovaní poistného a o vzoroch
tlaèív roèného zúètovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhláky è. 23/2013 Z. z. a vyhláky è. 126/2013 Z. z.

§ 13

§ 15

(1) Údaje, ktoré sú potrebné na výpoèet roèného zúètovania poistného za rok 2013, sú uvedené v prílohe
è. 4.

Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. mája 2014.

Zuzana Zvolenská v. r.

6
7
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) Zákon è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorích predpisov.
) § 7 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 116/2014 Z. z.

VZOR
Výpoèet roèného zúètovania poistného pod¾a § 19 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon)

Tabu¾ka 1. Výpoèet vymeriavacieho základu (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za kadý subjekt)

Ståpec 1

Ståpec 2  suma (v eurách)

Ståpec 3  upravená suma (v eurách)
1l × ståpec 2

1a  vymeriavací základ zamestnanca (§ 13 ods. 1 zákona) okrem zamestnanca
pod¾a § 11 ods. 7 písm. v) zákona
1a1  zamestnanec  zamestnávate¾ A
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1a2  zamestnanec  zamestnávate¾ B
1a3  zamestnanec  zamestnávate¾ C
... ...
1b  vymeriavací základ zamestnanca pod¾a § 11 ods. 7 písm. v) zákona
1c  vymeriavací základ samostatne zárobkovo èinnej osoby (§ 13 ods. 2 zákona)
1d  vymeriavací základ samoplatite¾a
1e  vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie do
31. decembra 2012
1f  vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie od
1. januára 2013
1g  vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 7 zákona
1h  úhrn vymeriavacích základov
1i  úhrn minimálnych vymeriavacích základov pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona
1j  maximálny vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 9 písm. b) zákona
1k  upravený vymeriavací základ
1l  koeficient
Tabu¾ka 2. Výpoèet poistného (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za kadý subjekt)

Ståpec 1
bez zdravotného postihnutia

2b  zamestnanec pod¾a § 11 ods. 7 písm. v) zákona

vymeriavací základ zo ståpca 3 tabu¾ky 1
(v eurách)

Ståpec 3
Sadzba (v %)

Ståpec 4  poistné (v eurách)
Ståpec 2 × ståpec 3
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2a  zamestnanec

Ståpec 2
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2c  samostatne zárobkovo èinná osoba
2d  samoplatite¾
2e  dividendy za obdobie do 31. decembra 2012
2f  dividendy za obdobie od 1. januára 2013
2g  príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona
so zdravotným postihnutím

vymeriavací základ zo ståpca 3 tabu¾ky 1

sadzba (v %)

poistné

2h  zamestnanec
2i  zamestnanec pod¾a § 11 ods. 7 písm. v) zákona
2j  samostatne zárobkovo èinná osoba
2k  samoplatite¾
2l  dividendy za obdobie do 31. decembra 2012
2m  dividendy za obdobie od 1. januára 2013
2m  príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona
eur

Tabu¾ka 3. Výpoèet preplatku/nedoplatku (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za kadý subjekt)

Ståpec 1

Ståpec 2

Ståpec 3

Ståpec 4  výsledok roèného
zúètovania (v eurách)

platite¾ poistného

poistné
(v eurách)

vykázané/uhradené preddavky
(v eurách)

Ståpec 2  Ståpec 3

3a  zamestnanec
3b  samostatne zárobkovo èinná osoba
3c  samoplatite¾
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Poistné spolu (súèet poistného zo ståpca 4):

3d  dividendy za obdobie do 31. decembra 2012
3e  dividendy za obdobie od 1. januára 2013
3f  príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona
Výsledok roèného zúètovania poistného (súèet výsledku roèného zúètovania zo ståpca 4): preplatok/nedoplatok

eur

2

Tabu¾ka 4. Výsledok roèného zúètovania poistného z tabu¾ky 3 upravený o daò pod¾a osobitného predpisu )
4a  výsledok roèného zúètovania poistného z tabu¾ky 3, ak ide o preplatok
2

4b  daò z príjmov pod¾a osobitného predpisu )

19 % × 4a

4c  výsledok roèného zúètovania poistného upravený o zrazenú daò z príjmov

4c = 4a  4b

5a  výsledok roèného zúètovania, ak ide o preplatok
5b  ïalie poh¾adávky voèi platite¾ovi
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Tabu¾ka 5. Výsledok roèného zúètovania poistného z tabu¾ky 4 upravený o ïalie poh¾adávky/záväzky voèi platite¾ovi (v prípade existencie ïalích poh¾adávok
a záväzkov súvisiacich s poistným; ak bolo vykonané vzájomné zúètovanie ïalích poh¾adávok a záväzkov platite¾a voèi príslunej zdravotnej poisovni)

5d  celková poh¾adávka/záväzok voèi platite¾ovi

5d = 5a + 5b  5c

Tabu¾ka 6. Výpoèet preddavku na poistné na obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa roèné zúètovanie poistného vykonáva (iba pri aktívnej samostatne zárobkovo èinnej osobe)
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5c  ïalie záväzky voèi platite¾ovi

6a  základ dane za rok, za ktorý sa roèné zúètovanie poistného vykonáva
6b  poistné na verejné zdravotné poistenie zniujúce základ dane za rok, za ktorý sa roèné zúètovanie
poistného vykonáva
6c  poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné
do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo èinnej osoby
6d  poèet kalendárnych mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej èinnosti
6e  koeficient pod¾a § 13 ods. 2 zákona
6f  sadzba (v %)
6h  úprava preddavku na poistné pod¾a § 16 ods. 8 a 9 zákona
Preddavok na poistné:

eur

Preddavok na poistné, ak je samostatne zárobkovo èinná osoba zároveò zamestnancom alebo poistencom tátu: ... eur
Tabu¾ka 7. Roèné zúètovanie poistného so zamestnávate¾om
Por. è.

Meno
a priezvisko
zamestnanca

Rodné èíslo

Vymeriavací
základ (po
úprave
koeficientom)

Poistné
zamestnávate¾

Poistné
zamestnanec

Vykázané
preddavky
zamestnávate¾

Vykázané
preddavky
zamestnanec

Výsledok
zamestnávate¾a

Výsledok
zamestnanca

1.
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6g  vypoèítaný preddavok na poistné (6f/100) × (((6a + 6b + 6c)/6d)/6e)

2.
3.
...
Spolu
Výsledok roèného zúètovania poistného (súèet výsledku roèného zúètovania poistného za zamestnávate¾a a zamestnancov): preplatok/nedoplatok

eur
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Vysvetlivky:
Sumy sa uvádzajú v eurách s presnosou na dve desatinné miesta.
Tabu¾ka 1
1a  Uvádza sa vymeriavací základ zamestnanca urèený pod¾a § 13 ods. 1 zákona ako súèet vymeriavacích základov u jednotlivých zamestnávate¾ov
(1a1, 1a2, 1a3 ... ) okrem zamestnanca pod¾a § 11 ods. 7 písm. v) zákona, ktorý spåòa podmienky na odvodovú ú¾avu. Vymeriavací základ zamestnanca je príjem zo závislej èinnosti pod¾a § 5 ods. 1 písm. a) a h), j) a k) a ods. 2 a 3 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích
predpisov okrem príjmov z dohody o brigádnickej práci tudentov, dohody o vykonaní práce poberate¾ov výsluhového dôchodku z výsluhového
zabezpeèenia policajtov a vojakov, ak dovàili dôchodkový vek pod¾a § 65 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov, poberate¾ov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpeèenia policajtov a vojakov, poberate¾ov starobného dôchodku alebo
poberate¾ov invalidného dôchodku, dohody o pracovnej èinnosti poberate¾ov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpeèenia policajtov a vo-

1e 
1f 
1g 
1h 
1i 
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1j 
1k 
1l 
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1b 
1c 

jakov, ak dovàili dôchodkový vek pod¾a § 65 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov, poberate¾ov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpeèenia policajtov a vojakov, poberate¾ov starobného dôchodku alebo poberate¾ov invalidného
dôchodku pod¾a § 223 a 228a Zákonníka práce a okrem odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreaènej starostlivosti pod¾a § 1 ods. 2 a 3,
§ 31, 33 a 69 zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov poskytnutý zamestnávate¾om. Napríklad pri odmeòovaní zamestnancov sa vychádza zo zákona è. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde
v znení neskorích predpisov, zákona è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorích predpisov, zákona è. 475/2005 Z. z. o výkone trestu
odòatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov atï.
Uvádza sa vymeriavací základ zamestnanca pod¾a § 11 ods. 7 písm. v) zákona.
Uvádza sa vymeriavací základ samostatne zárobkovo èinnej osoby pod¾a § 13 ods. 2 zákona, ktorý je vo výke podielu základu dane z príjmu
z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej èinnosti pod¾a § 6 ods. 1 a 2 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov,
okrem príjmu z výkonu èinnosti osobného asistenta pod¾a § 20 zákona è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý nie je zníený o zaplatené poistné
na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity
povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo èinnej osoby a koeficientu pod¾a § 13 ods. 2 zákona; ak samostatne zárobkovo èinná osoba
nepodávala daòové priznanie z dôvodu, e jej táto povinnos nevznikla, vymeriavací základ samostatne zárobkovo èinnej osoby pod¾a § 13 ods. 2
zákona je nula eur. Ak bol poistenec iba samostatne zárobkovo èinnou osobou a vymeriavací základ uvedený pod¾a prvej vety je nií ako úhrn
minimálnych základov pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona, uvádza sa minimálny vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona upravený
o poèet kalendárnych dní, keï za samostatne zárobkovo èinnú osobu platí poistné tát pod¾a § 11 ods. 7 písm. c), m) a s) zákona.
Uvádza sa minimálny základ samoplatite¾a zníený o príjmy uvedené v 1e,1f alebo 1g; pri poistencovi pod¾a § 11 ods. 7 písm. a) a l), n) a r) a t) a
v) zákona, ktorý nesplnil podmienku uvedenú v § 11 ods. 8 zákona, sa uvádza nula. Ak je vymeriavací základ vyí ako minimálny základ, uvádza
sa nula.
Uvádza sa príjem pod¾a § 10b ods. 1 písm. e) zákona pod¾a § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorích predpisov, t. j. dividendy zo zisku dosiahnutého v úètovnom období, ktoré sa zaèalo v období od 1. januára 2011 do 31. decembra
2012, ktoré presiahnu minimálny základ pod¾a § 13 ods. 10 zákona platný v èase vyplatenia príjmu.
Uvádza sa príjem pod¾a § 10b ods. 1 písm. e) zákona pod¾a § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorích predpisov, t. j. dividendy zo zisku dosiahnutého v úètovnom období, ktoré sa zaèalo v období od 1. januára 2013 vykázané platite¾om
dividend pod¾a § 20 ods. 6 zákona alebo vyplatené právnickou osobou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky oznámené poistencom.
Uvádza sa súèet základov dane z kapitálového majetku a z ostatných príjmov pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona pod¾a § 7 a 8 zákona
è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Uvádza sa úhrn vymeriavacích základov urèený ako súèet poloiek 1a a 1g.
Uvádza sa úhrn minimálnych vymeriavacích základov pod¾a § 13 ods. 8, ods. 9 písm. a), ods. 11 a 13 a ods.16 zákona. Ak samostatne zárobkovo
èinná osoba bola zároveò zamestnancom alebo poistencom tátu pod¾a § 11 ods. 7 zákona, uvádza sa dosiahnutý vymeriavací základ, na ktorý
sa nevzahuje vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona. Ak samoplatite¾ nemá vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 3 zákona, je vymeriavacím základom ním urèená suma. Ak bol poistenec iba samoplatite¾om a vymeriavací základ uvedený v poloke 1d je nií ako úhrn minimálnych základov pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona, uvádza sa minimálny vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona. Ak osoba pod¾a § 11
ods. 7 písm. a) a l), n) a r) a t) a v) zákona, ktorá nesplnila podmienku uvedenú v § 11 ods. 8 zákona a jej vymeriavací základ zníený o vymeriavací základ zamestnanca pod¾a § 11 ods. 7 písm. v), na ktorý sa pouila sadzba poistného pod¾a § 12 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, prekroèil 15-násobok ivotného minima platného k prvému dòu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia alebo pomerná èas zníeného vymeriavacieho základu prislúchajúcu k poètu kalendárnych dní, poèas ktorých poistenec bol osobou pod¾a § 11 ods. 7 písm. a) a l), n) a r) a t) a v)
zákona, prekroèil pomernú èas 15-násobku ivotného minima prislúchajúcu k poètu kalendárnych dní, poèas ktorých poistenec bol osobou
pod¾a § 11 ods. 7 písm. a) a l), n) a r) a t) a v) zákona, uvádza sa skutoèný príjem tejto osoby.
Uvádza sa maximálny vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 9 písm. b) zákona.
Uvádza sa upravený vymeriavací základ; ak 1h>1j, uvádza sa 1j; ak 1h<1i, uvádza sa 1i; ak 1i<=1h<=1j, uvádza sa 1h.
Uvádza sa výpoèet koeficientu pre platite¾a poistného ako podiel 1k a 1h; ak 1h = 0, potom má koeficient hodnotu 1.
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Tabu¾ka 2
2d  Ak poistné za obdobie, keï sa osoba povaovala za samoplatite¾a je niie ako poistné urèené z minimálneho vymeriavacieho základu pod¾a § 13
ods. 9 písm. a), uvádza sa kladný rozdiel týchto dvoch súm.
Tabu¾ka 3
V ståpci 3 sa uvádzajú uhradené preddavky na poistné okrem zamestnanca, pri ktorom sa uvádzajú vykázané preddavky na poistné zamestnávate¾om
alebo osoby, ktorej boli vyplatené dividendy vykázané platite¾om dividend.
Tabu¾ka 5
5a  Uvádza sa výsledok roèného zúètovania poistného, ak ide o preplatok z tabu¾ky 4.
5b  Uvádzajú sa iné existujúce, dosia¾ neuhradené poh¾adávky na poistnom voèi platite¾ovi poistného.
5c  Uvádzajú sa iné existujúce, dosia¾ neuhradené záväzky na poistnom voèi platite¾ovi poistného.
5d  Uvádza sa celková poh¾adávka na poistnom alebo celkový záväzok na poistnom, ktoré zdravotná poisovòa voèi platite¾ovi poistného eviduje.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 116/2014 Z. z.

OZNÁMENIE O PRÍJMOCH ZA ROK 20....
pod¾a § 10b ods. 1 písm. b) a e) zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon)

I. ODDIEL: údaje o poistencovi
Rodné èíslo

Kód zdravotnej poisovne poistenca

Priezvisko

Meno

Titul

Adresa trvalého pobytu na území Slovenskej republiky alebo v zahranièí
Ulica
PSÈ

Èíslo
Obec

tát

II. ODDIEL:
Typ platite¾a poistného*)
Od 1. januára 2011 do
31. decembra 2012**)

Dividendy v èlenení za úètovné obdobie
a) podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoloènosti alebo
drustva osobám podie¾ajúcim sa na ich základnom imaní alebo
èlenom tatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej
spoloènosti alebo drustva, aj keï sú ich zamestnancami
b) podiel na zisku vyplatený obchodnou spoloènosou alebo
drustvom zamestnancovi bez úèasti na ich základnom imaní
c) vyrovnací podiel  pri zániku úèasti spoloèníka (okrem vyrovnacieho
podielu spoloèníka v. o. s. a komplementára k. s.)
d) podiel na likvidaènom zostatku obchodnej spoloènosti alebo
drustva  pri zruení bez právneho nástupcu (okrem podielu
spoloèníka v. o. s. a komplementára k. s.)
e) podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoloèníkovi
(okrem podielu spoloèníka v. o. s. a komplementára k. s.)
Spolu dividendy
Rozdiel príjmov a výdavkov z výkonu èinnosti osobného
asistenta****)

XXXXXXX

Vyhlasujem, e vetky údaje uvedené v oznámení sú úplné a správne.
Dátum

Podpis poistenca

Od 1. januára
2013***)
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Vysvetlivky:
Sumy sa uvádzajú v eurách s presnosou na dve desatinné miesta.
*) Uvádza sa niektorý z kódov A, B, C alebo D (zamestnanec  A, samostatne zárobkovo èinná osoba  B, samoplatite¾  C alebo poistenec tátu pod¾a § 11 ods. 7 zákona  D). Ak bol poistenec poèas roka viacerými typmi platite¾a
poistného, uvádzajú sa prísluné kódy.
**) Uvádza sa suma vyplatených dividend pod¾a § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona è. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorích predpisov, ktoré vznikli v úètovnom období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012 a ktorá presiahne sumu minimálneho základu pod¾a § 13 ods. 10 zákona platného v èase vyplatenia
príjmu.
***) Uvádza sa suma vyplatených dividend pod¾a § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona è. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorích predpisov právnickou osobou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
v rozhodujúcom období a suma vyplatených dividend platite¾om dividend, ktorý zanikol a zároveò ich nevykázal
zdravotnej poisovni.
****) Uvádza sa rozdiel príjmov a výdavkov z výkonu èinnosti osobného asistenta pod¾a § 20 zákona è. 447/2008 Z. z.
o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov z daòového priznania.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 116/2014 Z. z.

VZOR
Oznámenie o výsledku roèného zúètovania poistného plateného tátom
za rok 20...
pod¾a § 19 ods. 19 a 20 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon)
Názov zdravotnej poisovne:
IÈO:
Èíslo úètu v tátnej pokladnici:

Poèet poistencov
tátu nahlásených
zdravotnou
poisovòou pod¾a
§ 23 ods. 9
písm. c) zákona

Finanèné
prostriedky,
ktoré mali by
zaplatené
pod¾a poètu
poistencov
tátu

v príslunom
mesiaci
k prvému dòu
predchádzajúceho
mesiaca

v príslunom
mesiaci
k poslednému
dòu
predchádzajúceho
mesiaca

A1

A2

Uhradený
preddavok za
poistencov
tátu
Ministerstvom
zdravotníctva
Slovenskej
republiky

Poèet
poistencov
tátu pod¾a
centrálneho
registra
poistencov

Vyèíslenie
poistného
plateného
tátom,
ktoré má
by
zaplatené

B*)

C

D**)

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Suma



Nedoplatok alebo
preplatok
Ministerstva
zdravotníctva
Slovenskej
republiky voèi
príslunej
zdravotnej
poisovni

E***)

F=EC
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Na základe výpoètov v predchádzajúcej tabu¾ke má zdravotná poisovòa voèi Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej
republiky
a) poh¾adávku vo výke..........................................eur splatnú do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom sa
roèné zúètovanie poistného plateného tátom vykonalo,
b) záväzok vo výke................................................eur splatný do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom sa
roèné zúètovanie poistného plateného tátom vykonalo.
V

Dátum
..........................................................
Meno, priezvisko a podpis oprávneného èlena
tatutárneho orgánu zdravotnej
poisovne a odtlaèok jej peèiatky

Vysvetlivky:
Sumy sa uvádzajú v eurách s presnosou na dve desatinné miesta.
*) B = (A1 + A2)/2 × vymeriavací základ tátu × sadzba poistného tátu.
**) D = súèet denných stavov poètov poistencov tátu v príslunom kalendárnom mesiaci/poèet dní v príslunom
kalendárnom mesiaci.
***) E = D × vymeriavací základ tátu × sadzba poistného tátu.
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 116/2014 Z. z.
ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOÈET ROÈNÉHO ZÚÈTOVANIA POISTNÉHO ZA ROK 2013
pod¾a § 19 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z.
o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon)

(v eurách)

Zamestnanec

ZamestnávateĐ

Samostatne
zárobkovo
þinná
osoba

PlatiteĐ poistného
podĐa § 11
ods. 2 zákona

Sadzba poistného
Minimálny VZ
minimálny
preddavok/poistné
Maximálny VZ
maximálny
preddavok/poistné
Sadzba poistného
Minimálny VZ
minimálny preddavok
Maximálny VZ
maximálny
preddavok/poistné
Sadzba poistného
Minimálny VZ
minimálny
preddavok/poistné
Maximálny VZ
maximálny
preddavok/poistné
Sadzba poistného
Minimálny VZ
minimálny
preddavok/poistné
Maximálny VZ
maximálny
preddavok/poistné

Sadzba poistného
Kapitálové
príjmy a ostatné príjmy Maximálny VZ
maximálne poistné
Sadzba poistného
Dividendy za obdobie
Maximálny VZ*)
do 31. decembra 2012
maximálne poistné
Dividendy za obdobie Sadzba poistného
od 1. januára 2013
Maximálny VZ
vyplatené zo zahraniþia maximálne poistné
Sadzba poistného
PlatiteĐ
Maximálny VZ
dividend
maximálny
preddavok/poistné

Preddavok na poistné mesaþný
základná sadba
znížená sadzba
4%
2%
nie je urþený
nie je urþený

Roþné poistné
základná sadzba
4%
nie je urþený

3 930

3 930

47 160

157,20
10 %
nie je urþený

78,60
5%
nie je urþený

1 886,40
10 %
nie je urþený

3 930

3 930

47 160

393,00
14 %
393

196,50
7%
393

4 716,00
14 %
4 716

2358,00
7%

55,02
3 930

27,51
3 930

660,24
47 160

330,12

550,20
14 %
393

275,10
7%
393

6 602,40
14 %
4 716

3301,20
7%

55,02
3 930

27,51
3 930

660,24
47 160

330,12

550,20

275,10

6 602,40

3301,20

14 %

7%

7%

14 %
47 160

14 %
47 160
6 602,40
10 %
47 160
4 716
14 %
47 160
6 602,40
14 %
47 160

6 602,40

6 602,40

znížená sadzba
2%

943,20
5%

3301,20
5%
2 358

Vysvetlivky:
VZ  vymeriavací základ.
*) Od vymeriavacieho základu pre dividendy, ktoré vznikli v úètovnom obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra
2012 a boli vyplatené v roku 2013, sa odpoèítava suma minimálneho vymeriavacieho základu vo výke 393 eur.
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117
VYHLÁKA
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
z 24. apríla 2014,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky è. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii
bezpeènostných opatrení

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod¾a § 20 ods. 3 zákona è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky è. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpeènostných opatrení sa mení a dopåòa
takto:
1. V § 1 ods. 2 sa vypúajú slová aplikuje najmä
bezpeènostné opatrenia uvedené v prílohe, prièom.
2. V § 2 ods. 2 sa slová uvedená v § 3, 4 a 5 nahrádzajú slovami pod¾a § 3, 4 a 5.
3. Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Napríklad § 29 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 55/2014 Z. z. o tandardoch pre informaèné systémy
verejnej správy..

4. § 3 a 4 znejú:
§ 3
Pri prijímaní a dokumentovaní bezpeènostných opatrení sa primerane pouijú najmä bezpeènostné opatrenia uvedené v prílohe. Pri urèovaní rozsahu bezpeènostných opatrení prevádzkovate¾ postupuje pred
zaèatím spracúvania osobných údajov, ako aj v priebehu ich spracúvania pod¾a § 1.
§4
Obsah bezpeènostných opatrení pod¾a § 19 ods. 1 zákona, ak prevádzkovate¾ nepostupuje pod¾a § 19 ods. 2
zákona, zodpovedá rozsahu prijatých bezpeènostných
opatrení pod¾a § 3 a preukazuje sa napríklad popisom
bezpeènostných opatrení a spôsobom ich uplatòovania
v konkrétnych podmienkach, záznamami o pouèení
oprávnených osôb pod¾a § 21 zákona, záznamami o zistených bezpeènostných incidentoch s vplyvom na bezpeènos osobných údajov a záznamami o opatreniach,
ktoré prevádzkovate¾ prijal na zaistenie bezpeènosti informaèného systému po bezpeènostných incidentoch..

5. V § 5 ods. 1 uvádzacej vete sa slová § 19 ods. 3
nahrádzajú slovami § 19 ods. 2.
6. V § 5 ods. 1 písmeno d) znie:
d) závery vyplývajúce z písmen b) a c)..
7. Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) Napríklad STN ISO/IEC 27001, STN ISO/IEC 27002, výnos
Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 55/2014 Z. z..

8. V § 5 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Závery vyplývajúce z bezpeènostného zámeru
a analýzy bezpeènosti informaèného systému na konkrétne podmienky prevádzkovaného informaèného
systému obsahujú
a) popis bezpeènostných opatrení a spôsob ich uplatòovania v konkrétnych podmienkach,
b) rozsah oprávnení, popis povolených èinností a spôsob identifikácie a autentizácie jednotlivých oprávnených osôb; ak to automatizované prostriedky
spracúvania osobných údajov umoòujú, prevádzkovate¾ na úèel spätnej identifikácie osoby, miesta
a èasu zabezpeèí zaznamenanie kadého vstupu
oprávnenej osoby do informaèného systému,
c) spôsob, formu a periodicitu výkonu kontrolných
èinností zameraných na dodriavanie bezpeènostných opatrení,
d) postupy pri haváriách, poruchách a iných mimoriadnych udalostiach vrátane preventívnych opatrení na zníenie rizika vzniku mimoriadnych udalostí
a moností efektívnej obnovy stavu pred haváriou,
poruchou alebo inou mimoriadnou udalosou..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
9. V prílohe bode 2.1.1 sa slová Písomné pouèenie
nahrádzajú slovom Pouèenie.
10. V prílohe bode 2.1.3 sa vypúa èiarka a slová ak
prevádzkovate¾ spracúva osobné údaje prostredníctvom 20 alebo viacerých oprávnených osôb.
11. V prílohe sa vypúta bod 2.1.4.
Doterajie body 2.1.5 a 2.1.6 sa oznaèujú ako
body 2.1.4 a 2.1.5.
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Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. mája 2014.

Eleonóra Kroèianová v. r.
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OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje ukonèenie platnosti Dohody o vytvorení medzinárodnej organizácie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu v elektrotechnickom
priemysle  INTERELEKTRO, podpísanej 13. decembra 1973 v Moskve, vo vzahu ku Slovenskej republike.
S odstúpením Slovenskej republiky od dohody vyslovila súhlas vláda Slovenskej republiky uznesením è. 82
z 19. februára 2014.
Odstúpenie Slovenskej republiky od dohody nadobudne platnos 1. januára 2015 v súlade s èlánkom 14.
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