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140
ZÁKON
zo 16. mája 2014
o nadobúdaní vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) postup nadobúdania vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku prevodom,
b) pôsobnos orgánov tátnej správy v oblasti nadobúdania vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku.
§2
Po¾nohospodársky pozemok
(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, po¾nohospodárskym pozemkom sa na úèely tohto zákona rozumie po¾nohospodárska pôda1) alebo pozemok zastavaný stavbou na po¾nohospodárske úèely do 24. júna 1991.
(2) Za po¾nohospodársky pozemok sa pod¾a tohto zákona nepovauje
a) záhrada,
b) pozemok v zastavanom území obce,2)
c) pozemok mimo zastavaného územia obce, ak
1. je urèený na iné ako po¾nohospodárske vyuitie
pod¾a osobitných predpisov,3)
2. monos jeho po¾nohospodárskeho vyuitia je obmedzená pod¾a osobitných predpisov,4)
3. je jeho výmera menia ako 2 000 m2,
1

4. je pri¾ahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením
a vyuitím tvorí funkèný celok.
§3
Nadobúdanie vlastníctva
po¾nohospodárskeho pozemku
(1) Nadobúdaním vlastníctva po¾nohospodárskeho
pozemku na úèely tohto zákona je jeho odplatný prevod
alebo bezodplatný prevod pod¾a § 588 a 610 a § 628 a
630 Obèianskeho zákonníka, ako aj prevod na úèely
výkonu záloného práva pod¾a § 151j Obèianskeho zákonníka alebo výkonu zabezpeèovacieho prevodu práva pod¾a § 553c Obèianskeho zákonníka.
(2) Za nadobúdanie vlastníctva po¾nohospodárskeho
pozemku na úèely tohto zákona sa nepovauje bezodplatný prevod do vlastníctva oprávnených osôb pod¾a
osobitných predpisov5) a prevod pod¾a osobitných
predpisov.6)
(3) Týmto zákonom nie je dotknuté nadobudnutie
vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku pri vykonávaní pozemkových úprav7) a pri prevode vlastníctva vo
verejnom záujme na úèely, na ktoré mono po¾nohospodársky pozemok vyvlastni.8)
§4
Postup pri prevode vlastníctva
po¾nohospodárskeho pozemku
(1) Vlastník alebo iná osoba oprávnená previes
vlastníctvo po¾nohospodárskeho pozemku (ïalej len
prevádzajúci) môe po¾nohospodársky pozemok, bez

) § 2 písm. b) zákona è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
) § 139a ods. 8 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
3
) § 43h zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
4
) Napríklad zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov, zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov, zákon è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
5
) Napríklad zákon è. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku v znení neskorích predpisov, zákon è. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorích predpisov v znení neskorích
predpisov.
6
) § 61a, 61c a 63 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnute¾ností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorích predpisov.
7
) § 1 ods. 2 zákona 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.
8
) Napríklad § 108 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby dia¾nic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorích predpisov.
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pouitia postupu pod¾a odsekov 3 a 10 a pod¾a § 5 a 6,
previes do vlastníctva
a) osobe, ktorá vykonáva po¾nohospodársku výrobu9)
ako podnikanie najmenej tri roky predo dòom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa po¾nohospodársky
pozemok nachádza,
b) spoluvlastníkovi po¾nohospodárskeho pozemku, ak
ide o spoluvlastnícky podiel pod¾a osobitných predpisov,10)
c) blízkej osobe pod¾a § 116 Obèianskeho zákonníka
a osobe príbuznej pod¾a § 117 Obèianskeho zákonníka.
(2) Inej osobe ako osobe pod¾a odseku 1 môe prevádzajúci previes vlastníctvo po¾nohospodárskeho pozemku len postupom pod¾a odsekov 3 a 10 a pod¾a § 5
a 6.
(3) Prevádzajúci je povinný zverejni ponuku na prevod vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku najmenej na 15 dní v Registri zverejòovania ponúk prevodu
vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku (ïalej len
register) na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ïalej
len ministerstvo) a zároveò musí túto ponuku zverejni v rovnakom èase aj na úradnej tabuli v obci, kde sa
po¾nohospodársky pozemok nachádza. Zverejnenie ponuky na úradnej tabuli je bezodplatné.
(4) Osoba oprávnená nadobúda vlastníctvo po¾nohospodárskeho pozemku je osoba, ktorá má na území
Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo najmenej
desa rokov a vykonáva po¾nohospodársku výrobu ako
podnikanie najmenej tri roky predo dòom uzavretia
zmluvy o prevode vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku (ïalej len nadobúdate¾)
a) v obci susediacej s obcou, v ktorej sa prevádzaný po¾nohospodársky pozemok nachádza, alebo
b) bez oh¾adu na miesto podnikania.
(5) Ak po zverejnení ponuky pod¾a odseku 4 písm. a)
prejaví záujem nadobúdate¾ z obce, kde je ponúkaný
po¾nohospodársky pozemok evidovaný, má pri akceptovaní ponuky prednos pred nadobúdate¾om zo susednej obce. Rovnako platí prednos pri ponuke pod¾a
odseku 4 písm. b) nadobúdate¾a z obce a v druhom poradí nadobúdate¾a zo susednej obce pred nadobúdate¾om bez oh¾adu na miesto podnikania.
(6) Prevádzajúci môe rozíri ponuku pre osoby pod¾a odseku 4 písm. b), ak iaden nadobúdate¾ pod¾a odseku 4 písm. a) neprejavil záujem o nadobudnutie
vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku ani prevá9
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dzajúci nepreviedol vlastníctvo ním ponúkaného po¾nohospodárskeho pozemku.
(7) Ak osoba spåòajúca podmienky pod¾a odseku 4
neprejaví záujem o prevod vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku ani sa neuskutoèní prevod po¾nohospodárskeho pozemku, môe prevádzajúci po¾nohospodársky pozemok previes za cenu pod¾a § 5 ods. 1
písm. d) na osobu, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo najmenej desa rokov,
najneskôr vak es mesiacov od uplynutia lehoty pod¾a § 4 ods. 3.
(8) Postup a podmienky pod¾a odsekov 3 a 6 sa
vzahujú aj na bezodplatný prevod darovaním po¾nohospodárskeho pozemku.
(9) Nadobudnú vlastníctvo po¾nohospodárskeho
pozemku môe za tých istých podmienok ako nadobúdate¾ aj fyzická osoba, ktorá vykonáva najmenej tri
roky predo dòom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku po¾nohospodársku
výrobu v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom
vzahu alebo v inom pracovnoprávnom vzahu u osoby,
ktorá vykonáva po¾nohospodársku výrobu ako podnikanie.
(10) Na nadobúdate¾a, ktorý je mladým po¾nohospodárom,11) sa nevzahuje ustanovenie o povinnosti vykonáva po¾nohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky. Mladý po¾nohospodár nemôe
po¾nohospodársky pozemok prenaja, preda ani darova tri roky od nadobudnutia vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku.
§5
Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva
po¾nohospodárskeho pozemku
(1) Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku musí obsahova tieto údaje:
a) identifikaèné údaje prevádzajúceho
1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide
o fyzickú osobu,
2. názov, sídlo a identifikaèné èíslo organizácie, ak
ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko,
miesto podnikania a identifikaèné èíslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a,
b) údaje o po¾nohospodárskom pozemku pod¾a údajov
z katastra nehnute¾ností,
c) informáciu o úèele pouitia po¾nohospodárskeho
pozemku pod¾a územného plánu obce alebo územného plánu zóny,
d) cenu poadovanú prevádzajúcim za m2 po¾nohospo-

) Èl. 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú veobecné zásady
a poiadavky potravinového práva, zriaïuje Európsky úrad pre bezpeènos potravín a stanovujú postupy v záleitostiach bezpeènosti
potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6; Ú. v. EÚ L 315, 28. 11. 2003) v platnom znení.
Èl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre po¾nohospodárov na základe reimov podpory v rámci spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zruuje
nariadenie Rady (ES) è. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) è. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
10
) § 140 Obèianskeho zákonníka.
§ 9 ods. 7 zákona è. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoloèenstvách v znení zákona è. 34/2014 Z. z.
11
) Èl. 2 ods. 1 písm. n) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka
prostredníctvom Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zruení nariadenia Rady (ES) è. 1698/2005
(Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
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dárskeho pozemku; to neplatí, ak ide o bezodplatný
prevod vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku,
e) termín a adresu na predkladanie ponúk na prevod
vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku.
(2) Ponuka zverejnená pod¾a odseku 1 zaniká na úèely prevodu vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku
es mesiacov od uplynutia lehoty pod¾a § 4 ods. 3.
(3) Nadobúdate¾ je povinný zaznamena záujem o nadobudnutie vlastníctva ponúkaného pozemku v registri a odosla písomne informáciu prevádzajúcemu v termíne a na adresu pod¾a odseku 1 písm. e). Ak
nadobúdate¾ do piatich dní od uplynutia lehoty pod¾a
§ 4 ods. 3 nezale písomnú informáciu prevádzajúcemu, platí, e o prevod vlastníctva po¾nohospodárskeho
pozemku neprejavil záujem.
§6
Overenie a preukázanie podmienok nadobúdania
vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku
(1) Splnenie podmienok nadobúdania vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku overuje okresný úrad,
v ktorého obvode je po¾nohospodársky pozemok evidovaný.
(2) iados o overenie podmienok na nadobúdanie
vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku je povinný
poda nadobúdate¾ na okresný úrad, v ktorého obvode
je po¾nohospodársky pozemok evidovaný, pred uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva po¾nohospodárskeho
pozemku.
(3) iados pod¾a odseku 2 obsahuje
a) identifikaèné údaje nadobúdate¾a
1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide
o fyzickú osobu,
2. názov, sídlo a identifikaèné èíslo organizácie, ak
ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko,
miesto podnikania a identifikaèné èíslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a,
b) prílohy
1. èíslo ponuky z registra,
2. potvrdenie obce, v ktorej sa podnikanie v po¾nohospodárskej výrobe vykonáva, alebo potvrdenie
organizácie zriadenej osobitným predpisom,12)
preukazujúce podnikanie v po¾nohospodárskej
výrobe pod¾a § 4 ods. 4 alebo potvrdenie zamestnávate¾a osoby pod¾a § 4 ods. 9,
3. èestné vyhlásenie o plnení podmienky pod¾a § 4
ods. 10, ak ide o mladého po¾nohospodára,
4. èestné vyhlásenie o tom, e nadobúdate¾ nie je
osobou pod¾a § 7 ods. 1,
5. informáciu obce o úèele pouitia po¾nohospodárskeho pozemku pod¾a územného plánu obce alebo územného plánu zóny,
6. kópiu listu, ktorým nadobúdate¾ pod¾a § 5 ods. 3
informoval prevádzajúceho o akceptovaní ním poadovanej alebo dohodnutej ceny za m2 po¾nohos12
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podárskeho pozemku; to neplatí, ak ide o bezodplatný prevod vlastníctva po¾nohospodárskeho
pozemku,
7. potvrdenie o trvalom pobyte alebo sídle v Slovenskej republike najmenej desa rokov pred uzatvorením zmluvy o prevode vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku,
c) podpis nadobúdate¾a.
(4) O splnení podmienok nadobúdania vlastníctva
po¾nohospodárskeho pozemku vydá okresný úrad nadobúdate¾ovi osvedèenie do 30 dní odo dòa doruèenia
iadosti pod¾a odseku 2; vo zvlá zloitých prípadoch
vydá osvedèenie najneskôr do 60 dní. Osvedèenie obsahuje
a) èíslo ponuky z registra,
b) dátum vydania,
c) odtlaèok peèiatky okresného úradu,
d) podpis zamestnanca, ktorý osvedèenie vydal.
(5) Okresný úrad odmietne vyda osvedèenie, ak
a) nadobúdate¾ nevykonáva po¾nohospodársku výrobu
ako podnikanie pod¾a § 4 ods. 4; vykonávanie po¾nohospodárskej výroby najmenej tri roky sa nevzahuje na mladého po¾nohospodára,
b) nebol dodraný postup ponukového konania pod¾a
§ 4 ods. 5 a 6,
c) nadobúdate¾ nie je osobou pod¾a § 4 ods. 9,
d) nadobúdate¾ ani po výzve okresného úradu nedoplnil náleitosti iadosti pod¾a odseku 3,
e) nadobúdate¾ nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike najmenej desa rokov pred uzatvorením zmluvy o prevode vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku pod¾a § 4 ods. 4.
(6) Na konanie o vydaní osvedèenia sa nevzahuje
veobecný predpis o správnom konaní.13) Na konanie
o odmietnutí vyda osvedèenie sa vzahuje primerane
§ 18 a 20, 24, 25, 27, 46, 47, 49, 51 a 59 veobecného
predpisu o správnom konaní.13)
(7) Odmietnutie vyda osvedèenie je preskúmate¾né
súdom.
(8) Prílohou k zmluve o prevode vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku je, ak ide o
a) prevod postupom pod¾a § 4 a 6, osvedèenie vydané
okresným úradom pod¾a odseku 4; osvedèenie je prílohou aj k zmluve pod¾a osobitného predpisu,14)
b) prevod pod¾a § 4 ods. 1,
1. èestné vyhlásenie prevádzajúceho alebo kópiu
dokladu potvrdzujúceho skutoènos pod¾a § 4
ods. 1 písm. c),
2. potvrdenie obce, v ktorej sa podnikanie v po¾nohospodárskej výrobe vykonáva, alebo potvrdenie
organizácie zriadenej osobitným predpisom,12)
preukazujúce podnikanie v po¾nohospodárskej
výrobe pod¾a § 4 ods. 1 písm. a) alebo potvrdenie
zamestnávate¾a osoby pod¾a § 4 ods. 9,

) § 1 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 30/1992 Zb. o Slovenskej po¾nohospodárskej a potravinárskej komore.
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
14
) § 31 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorích predpisov.
13
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3. potvrdenie obce, e je daòovníkom pod¾a osobitného predpisu,15) ak ide o prevod pod¾a § 4 ods. 1
písm. a),
c) pozemok pod¾a § 2 ods. 2,
1. ktorý nie je evidovaný pod¾a osobitného predpisu,16)
potvrdenie obce o tom, e ide o pozemok v zastavanom území obce,2)
2. pecifikáciu obmedzenia jeho po¾nohospodárskeho vyuitia pod¾a osobitných predpisov.4)
§7
Zákaz nadobúdania vlastníctva
po¾nohospodárskeho pozemku
(1) Nadobúda po¾nohospodársky pozemok do vlastníctva nemôe tát, obèan tátu, fyzická osoba s pobytom alebo právnická osoba so sídlom v táte, ktorého
právny poriadok neumoòuje obèanom Slovenskej republiky, fyzickým osobám s pobytom v Slovenskej republike ani právnickým osobám so sídlom v Slovenskej
republike nadobúda vlastníctvo k po¾nohospodárskemu pozemku; to sa nevzahuje na dedenie po¾nohospodárskeho pozemku.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzahuje na táty Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru,
vajèiarsko ani táty, pre ktoré to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;
ustanovenie sa nevzahuje ani na ich tátnych obèanov, ani na fyzické osoby s pobytom alebo právnické
osoby so sídlom v týchto tátoch.
§8
Orgány tátnej správy
(1) Orgánmi tátnej správy v oblasti nadobúdania
vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku sú
a) ministerstvo,
b) okresný úrad.
(2) Ministerstvo je správcom registra, ktorý je informaèným systémom verejnej správy; zverejòovanie údajov v registri je bezodplatné.
(3) Okresný úrad vydáva osvedèenie pod¾a § 6 ods. 4.
§9
Prechodné ustanovenie
Ustanovenia tohto zákona sa nevzahujú na katastrálne konanie o zápise prevodu vlastníctva k po¾nohospodárskemu pozemku do katastra nehnute¾ností
zaèaté a právoplatne neukonèené do 31. mája 2014.
Èl. II
Zákon è. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku
v znení zákona è. 42/1992 Zb., zákona è. 93/1992 Zb.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
15
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è. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 205/1996 Z. z., zákona è. 64/1997 Z. z.,
zákona è. 80/1998 Z. z., zákona è. 72/1999 Z. z., zákona è. 175/1999 Z. z., zákona è. 456/2002 Z. z., zákona
è. 172/2003 Z. z., zákona è. 504/2003 Z. z., zákona
è. 12/2004 Z. z., zákona è. 549/2004 Z. z., zákona
è. 595/2006 Z. z., zákona è. 523/2007 Z. z., zákona
è. 571/2007 Z. z., zákona è. 285/2008 Z. z., zákona
è. 396/2009 Z. z., zákona è. 139/2010 Z. z., zákona
è. 559/2010 Z. z., zákona è. 145/2013 Z. z. a zákona
è. 180/2013 Z. z. sa mení takto:
§ 3 vrátane poznámok pod èiarou k odkazom 4 a 4a sa
vypúa.
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa
mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích
predpisov v znení zákona è. 45/1998 Z. z., zákona
è. 200/1998 Z. z., zákona è. 388/1999 Z. z., zákona
è. 367/2000 Z. z., zákona è. 442/2000 Z. z., zákona
è. 456/2002 Z. z., zákona è. 602/2003 Z. z., zákona
è. 554/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
è. 214/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z. a zákona
è. 492/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. i) sa vypúa bodkoèiarka a text za bodkoèiarkou.
2. V § 6 ods. 1 sa slová sprostredkovate¾om investièných sluieb a správcovským spoloènostiam nahrádzajú slovami správcovským spoloènostiam, zahranièným správcovským spoloènostiam, samostatným
finanèným agentom a slová osobitného zákona14) sa
nahrádzajú slovami osobitných zákonov v oblasti finanèného trhu14).
Poznámka pod èiarou k odkazu 14 znie:
14

 ) Napríklad § 54 a 56 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 7 a 18 zákona è. 186/2009 Z. z. o finanènom
sprostredkovaní a finanènom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 129/2010 Z. z.,
§ 27 zákona è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní
v znení zákona è. 206/2013 Z. z..

3. V § 6 ods. 9 sa slová bola udelená koncesná
listina11)
nahrádzajú
slovami
bolo
udelené
osvedèenie11) a slová tejto koncesnej listiny povinná
jej sa nahrádzajú slovami tohto osvedèenia povinná
jeho.
Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:
11) § 10 ods. 1 a 2 písm. a) a § 47 a 49 zákona è. 455/1991 Zb.
o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov..

) § 5 a § 6 ods. 1 písm. a) zákona è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorích predpisov.
16
) § 2 písm. i) zákona è. 220/2004 Z. z.
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4. § 19a vrátane nadpisu znie:
§ 19a
Nadobúdanie nehnute¾ností v tuzemsku
Cudzozemec môe nadobudnú vlastnícke právo
k nehnute¾nostiam v tuzemsku okrem nehnute¾ností,
ktorých nadobúdanie je obmedzené osobitnými predpismi.19).
Poznámky pod èiarou k odkazom 20 a 21b sa vypúajú.
Poznámka pod èiarou k odkazu 19 znie:

19) Napríklad zákon è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu v znení neskorích predpisov, zákon è. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov, zákon è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, zákon è. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorích predpisov, zákon è. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva po¾nohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..
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10. V § 38 ods. 1 uvádzacej vete sa slovo meny nahrádza slovami finanèného systému Slovenskej republiky.
11. V § 39 ods. 1 sa slová vnútornú menovú rovnováhu nahrádzajú slovami stabilitu finanèného systému.
12. V § 39 ods. 3 sa slová vnútorná menová rovnováha nahrádzajú slovami stabilita finanèného systému.
13. V § 39 ods. 5 sa slová menovej stability nahrádzajú slovami stability finanèného systému Slovenskej republiky.
14. § 41 znie:
§ 41
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe..
15. Za § 43e sa vkladá § 43f, ktorý vrátane nadpisu
znie:

5. V § 24a ods. 2 písm. a) sa slová 1 000 000 Sk nahrádzajú slovami 100 000 eur.

§ 43f

6. V § 24a ods. 2 písm. c) sa slová 500 000 Sk nahrádzajú slovami 50 000 eur.

Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. júna 2014

7. V § 24a ods. 2 písm. d) druhom bode sa slová
10 000 000 Sk nahrádzajú slovami 1 000 000 eur.

(1) Ustanoveniami zákona v znení úèinnom od
1. júna 2014 sa spravujú aj právne vzahy vzniknuté
pred 1. júnom 2014; vznik týchto právnych vzahov,
ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. júnom 2014 sa
posudzujú
pod¾a
predpisov
úèinných
do
31. mája 2014.

8. V § 24a odsek 5 znie:
(5) Opatrenia na nápravu a pokuty pod¾a odsekov 1
a 2 mono uloi do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr vak do desiatich rokov od ich vzniku.
Premlèacie lehoty pod¾a prvej vety sa preruujú, keï
nastala skutoènos zakladajúca preruenie lehoty pod¾a osobitného zákona,23aa) prièom od preruenia premlèania zaèína plynú nová premlèacia lehota. Nedostatky v èinnosti kontrolovanej osoby uvedené
v protokole o vykonanom doh¾ade na mieste sa povaujú za zistené odo dòa skonèenia prísluného doh¾adu
na mieste pod¾a osobitného zákona.23ab).
Poznámky pod èiarou k odkazom 23aa a 23ab znejú:

23aa) § 19 ods. 4 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
23ab
) § 10 ods. 5 zákona è. 747/2004 Z. z..

9. Pod oznaèenie § 38 sa vkladá nadpis, ktorý znie:
Depozitná povinnos.

(2) Konania zaèaté a právoplatne neskonèené pred
1. júnom 2014 sa dokonèia pod¾a zákona v znení úèinnom od 1. júna 2014 a osobitného zákona,30) prièom
pre lehoty, ktoré sa k 1. júnu 2014 ete neukonèili, platia ustanovenia zákona v znení úèinnom od 1. júna
2014 a osobitného zákona.30) Právne úèinky úkonov,
ktoré v konaní nastali pred 1. júnom 2014, zostávajú
zachované.
(3) Doh¾ad na mieste zaèatý a neskonèený pred 1. júnom 2014 sa dokonèí postupom pod¾a zákona v znení
úèinnom od 1. júna 2014 a osobitného zákona.30) Právne úèinky úkonov, ktoré pri doh¾ade na mieste nastali
pred 1. júnom 2014, zostávajú zachované..
16. Príloha vrátane nadpisu znie:
Príloha
k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky
è. 202/1995 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 88/361/EHS z 24. júna 1988, ktorou sa vykonáva èlánok 67 Zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 10/zv. 1; Ú. v. ES L 178, 8. 7. 1988)..
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Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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141
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. mája 2014,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 87/1995 Z. z.,
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obèianskeho zákonníka
v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 53 ods. 6,
§ 53c, § 434 ods. 1, § 449 ods. 2, § 517 ods. 2, § 53b
ods. 1 a § 687 ods. 2 Obèianskeho zákonníka nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 87/1995 Z. z.,
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obèianskeho
zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 586/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 281/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 20/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V úvodnej vete nariadenia vlády sa slová § 434
ods. 1 nahrádzajú slovami § 53 ods. 6, § 53c, § 434
ods. 1.
2. § 1 vrátane nadpisu znie:
§ 1
Odplata, ktorú mono od spotrebite¾a poadova
pri poskytnutí peòaných prostriedkov
(k § 53 ods. 6)
(1) Odplatu pri poskytnutí peòaných prostriedkov
spotrebite¾ovi tvoria úrok, poplatky a akéko¾vek iné odplatné plnenia alebo iné náklady, ktoré sú dohodnuté
pri podpise spotrebite¾skej zmluvy a ktoré sú spojené
s poskytnutím peòaných prostriedkov alebo vyadované pri poskytnutí peòaných prostriedkov. Pri výpoète odplaty sa vychádza z predpokladu, e spotrebite¾ská zmluva zostane platná dohodnutý èas a e
dodávate¾ a spotrebite¾ si budú plni svoje povinnosti
za podmienok a v lehotách dohodnutých v spotrebite¾skej zmluve.
(2) Odplata pod¾a odseku 1 sa vyjadruje v percentách
zo sumy zmluvne dohodnutých peòaných prostriedkov za rok a vypoèíta sa ako súèet plnení pod¾a odseku 3 za rok.
(3) Odplatu pod¾a odseku 1 tvoria plnenia vyjadrené v
a) percentách zo sumy zmluvne dohodnutých peòaných
prostriedkov tak, e
1. opakujúce sa plnenie v percentách za iné obdobie
ako jeden rok sa prepoèíta na obdobie jedného roka,
2. jednorazové plnenie v percentách sa povauje za
plnenie za rok,
3. opakujúce sa plnenie v percentách za rok sa
povauje za plnenie za rok,

b) peniazoch prepoèítavané na percentá zo sumy
zmluvne dohodnutých peòaných prostriedkov tak,
e
1. opakujúce sa plnenie v peniazoch za iné obdobie
ako jeden rok sa prepoèíta na obdobie jedného
roka, vydelí sa sumou zmluvne dohodnutých
peòaných prostriedkov a vynásobí sa èíslom
100,
2. jednorazové plnenie v peniazoch sa vydelí sumou
zmluvne dohodnutých peòaných prostriedkov
a vynásobí sa èíslom 100,
3. opakujúce sa plnenie v peniazoch za rok sa vydelí
sumou zmluvne dohodnutých peòaných prostriedkov a vynásobí sa èíslom 100,
c) percentách z inej sumy, ako je suma zmluvne dohodnutých peòaných prostriedkov tak, e
1. opakujúce sa plnenie v percentách za iné obdobie
ako jeden rok sa prepoèíta na obdobie jedného
roka a vynásobí sa podielom sumy, z ktorej sa vypoèítava plnenie, a sumy zmluvne dohodnutých
peòaných prostriedkov,
2. jednorazové plnenie v percentách sa vynásobí podielom sumy, z ktorej sa vypoèítava plnenie,
a sumy zmluvne dohodnutých peòaných prostriedkov,
3. opakujúce sa plnenie v percentách za rok sa vynásobí podielom sumy, z ktorej sa vypoèítava plnenie, a sumy zmluvne dohodnutých peòaných
prostriedkov.
(4) Na úèely stanovenia najvyej prípustnej výky
odplaty pod¾a § 1a sa pouije priemerná hodnota roènej
percentuálnej miery nákladov bánk a poboèiek zahranièných bánk pre jednotlivé typy novoposkytnutých
spotrebite¾ských úverov zverejnená pod¾a osobitného
predpisu,2a) naposledy v èase predchádzajúcom uzavretiu spotrebite¾skej zmluvy..
3. Za § 1 sa vkladajú § 1a a 1c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 1a
Najvyia prípustná výka odplaty
(k § 53 ods. 6)
(1) Ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak, odplata pri
poskytnutí peòaných prostriedkov spotrebite¾ovi nesmie prevýi dvojnásobok priemernej roènej percentuálnej miery nákladov pod¾a § 1 ods. 4 pri obdobnom
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úvere alebo pôièke roène. Na úèely tohto nariadenia
vlády sa obdobným úverom alebo pôièkou rozumie obdobný produkt, ktorý je svojou povahou najblií forme
poskytnutia peòaných prostriedkov spotrebite¾ovi
pod¾a predchádzajúcej vety.

4. Za § 10c sa vkladá § 10d, ktorý vrátane nadpisu
znie:

(2) Ak ide o poskytnutie peòaných prostriedkov
spotrebite¾ovi na obdobie kratie ako tri mesiace alebo
o poskytnutie peòaných prostriedkov spotrebite¾ovi,
ktorých výka nepresiahne 100 eur, je najvyia prípustná výka odplaty zo sumy zmluvne dohodnutých
peòaných prostriedkov 30 % roène.

Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. júna 2014

(3) Ak ide o poskytnutie peòaných prostriedkov
spotrebite¾ovi na nájom a kúpu veci, ktorú spotrebite¾
uíva s právom jej kúpy po uplynutí dojednaného èasu
uívania (lízing), a súèasou odplaty je aj havarijné poistenie, je najvyia prípustná výka odplaty 2,5-násobok
priemernej roènej percentuálnej miery nákladov pod¾a
§ 1 ods. 4 roène.
(4) Najvyia prípustná výka odplaty sa posudzuje
pod¾a pravidiel uvedených v odsekoch 1 a 3 ku dòu
uzavretia spotrebite¾skej zmluvy, ktorej predmetom je
poskytnutie peòaných prostriedkov spotrebite¾ovi.
(5) Sumy alebo percentá vypoèítané pod¾a tohto nariadenia vlády sa zaokrúh¾ujú na dve desatinné miesta
nahor.
§ 1b
Ve¾kos písma v spotrebite¾skej
zmluve a súvisiacich dokumentoch
(k § 53c)
Ustanovenia spotrebite¾skej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo veobecných obchodných podmienkach alebo v akýchko¾vek iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebite¾skou zmluvou musí
dodávate¾ uvies písmom, ktorého výka je najmenej
1,9 mm.

§ 10d

(1) Ak záväzkový vzah vznikol pred 1. júnom 2014,
odplata za poskytnutie peòaných prostriedkov spotrebite¾ovi sa riadi pod¾a predpisov úèinných do 31. mája
2014.
(2) Ak dôjde k poskytnutiu peòaných prostriedkov
spotrebite¾ovi v období po 31. máji 2014 a pred 1. septembrom 2014, odplatou sa na úèely tohto nariadenia
vlády rozumie odplata obvykle poadovaná bankami
a poboèkami zahranièných bánk pod¾a § 1 ods. 1 a 3 za
úvery alebo pôièky v èase uzavretia spotrebite¾skej
zmluvy a za najvyiu prípustnú výku odplaty sa
povauje odplata, ktorá nesmie prevýi dvojnásobok
úrokových mier úverov pre domácnosti zverejòovaných
na webovom sídle Národnej banky Slovenska ako súèas úrokovej tatistiky za prvý mesiac kalendárneho
tvrroka predchádzajúceho uzavretiu spotrebite¾skej
zmluvy; úverom alebo pôièkou sa rozumie aj obdobný
produkt, ktorý je svojou povahou najblií forme poskytnutia peòaných prostriedkov spotrebite¾ovi.
(3) Ak záväzkový vzah vznikol pred 1. júnom 2014
alebo vznikne pred 1. januárom 2015, písmo ustanovení spotrebite¾skej zmluvy, ako aj ustanovení obsiahnutých vo veobecných obchodných podmienkach alebo
v akýchko¾vek iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebite¾skou zmluvou sa riadi pod¾a predpisov úèinných do 31. mája 2014..
Èl. II

§ 1c
Zodpovednos za kodu spôsobenú
na vnesených alebo odloených veciach
(k § 434 ods. 1)
Za klenoty, peniaze a iné cennosti sa zodpovedá do
výky 332 eur..

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júna
2014 okrem èl. I § 1 ods. 4 v druhom bode a § 1a
v treom bode, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. septembra 2014, a § 1b v treom bode, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2015.

Robert Fico v. r.
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142
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e výmenou nót z 25. apríla 2014 a 28. apríla 2014 bol uzavretý Dodatok k Dohode medzi Ministerstvom zahranièných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahranièných vecí Lotyskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz (oznámenie
è. 427/2011 Z. z.).
Dodatok nadobudol platnos 1. mája 2014.
Do textu dodatku mono nahliadnu na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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143
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 87 ods. 2 písm. a) zákona è. 58/2014 Z. z. o výbuninách,
výbuných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 28. mája 2014 è. ÚLP-12-13/2014-OdL o podmienkach a lehotách preskúania výbunín, výbuných predmetov, munície a ich obalov a o náleitostiach protokolov o preskúaní ich technického stavu.
Tento výnos ustanovuje podmienky a lehoty preskúania výbunín, výbuných predmetov, munície a ich obalov,
ako aj náleitosti protokolov o preskúaní ich technického stavu, ak sú dodávané ozbrojeným silám Slovenskej republiky, Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu a rozpoètovým organizáciám Ministerstva obrany Slovenskej
republiky, skladované alebo prepravované v ich pôsobnosti.
Výnos nadobúda úèinnos 1. júna 2014.
Výnos je uverejnený v èiastke 42/2014 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a mono doò nazrie na
Ministerstve obrany Slovenskej republiky a je uverejnený aj na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky www.mosr.sk.
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144
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 87 ods. 2 písm. b) zákona è. 58/2014 Z. z. o výbuninách,
výbuných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 28. mája 2014 è. ÚLP-12-15/2014-OdL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o jednoznaènej identifikácii výbunín, výbuných predmetov a munície podliehajúcich osobitnému reimu.
Tento výnos ustanovuje podrobnosti o jednoznaènej identifikácii výbunín, výbuných predmetov a munície, ktoré
sú urèené na vojenské alebo bezpeènostné úèely, pomocou farebného oznaèenia a ablónovania písmen, èíslic, znakov a symbolov.
Výnos nadobúda úèinnos 1. júna 2014.
Výnos je uverejnený v èiastke 42/2014 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a mono doò nazrie na
Ministerstve obrany Slovenskej republiky a je uverejnený aj na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky www.mosr.sk.
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145
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 87 ods. 2 písm. c) zákona è. 58/2014 Z. z. o výbuninách,
výbuných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 28. mája 2014 è. ÚLP-12-14/2014-OdL o podmienkach uskladòovania výbunín, výbuných predmetov a munície v objektoch, ktoré sú zriadené ako stavby na obranu tátu, a o minimálnom rozsahu údajov
o skladovaní výbunín, výbuných predmetov a munície v týchto objektoch.
Tento výnos ustanovuje podmienky uskladòovania výbunín, výbuných predmetov a munície v objektoch, ktoré
sú zriadené ako stavby na obranu tátu, a minimálny rozsah údajov o skladovaní výbunín, výbuných predmetov
a munície v týchto objektoch.
Výnos nadobúda úèinnos 1. júna 2014.
Výnos je uverejnený v èiastke 42/2014 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a mono doò nazrie na
Ministerstve obrany Slovenskej republiky a je uverejnený aj na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky www.mosr.sk.
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