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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. augusta 2014,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 200/2012 Z. z., ktorým sa
ustanovuje spôsob urèenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný
dôchodok vo vzahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej intitúcie

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona
è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 200/2012
Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob urèenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzahu k dôchodkovému systému Európskej
únie alebo jej intitúcie sa mení a dopåòa takto:

V prílohe v definícii velièiny r na konci sa èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak vek
iadate¾a dosiahnutý v celých rokoch ku dòu rozhodujúcemu na výpoèet JHOD bude vyí ako dôchodkový
vek iadate¾a, potom r = 0,.
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 30. septembra 2014.

Robert Fico v. r.
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252
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. septembra 2014,
ktorou sa ustanovujú náleitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky
urèenej na oznaèovanie spotrebite¾ského balenia liehu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 51
ods. 10 zákona è. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona è. 362/2013 Z. z.
(ïalej len zákon) a § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. a)
a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov
ustanovuje:
§1
(1) Kontrolná známka sa vyhotovuje z ceninového
bezdrevného papiera s plonou hmotnosou papiera
80 g/m2 s maximálnou dolnou a hornou toleranciou
4 g/m2 bez optických zjasòovadiel, certifikovaného
a vyrobeného pre tlaè kontrolnej známky, najmenej
s dvoma typmi ochranných vlákien, z ktorých najmenej
jeden typ vlákien je kontrolovate¾ný vo vidite¾nej oblasti spektra s fluorescenciou v ultrafialovej oblasti spektra a najmenej jeden typ vlákna nie je kontrolovate¾ný
vo vidite¾nej oblasti spektra, ale je kontrolovate¾ný v ultrafialovej oblasti spektra. Dåka ochranných vlákien
v ceninovom papieri je od 4 do 6 milimetrov.
(2) Kontrolná známka má tieto rozmery v milimetroch:
a) 16 × 55, ak je urèená na oznaèovanie spotrebite¾ského balenia liehu1) s objemom do 0,05 l vrátane,
b) 16 × 90, ak je urèená na oznaèovanie spotrebite¾ského
balenia liehu s objemom nad 0,05 l do 0,3 l vrátane,
c) 16 × 150 alebo 16 × 210, ak je urèená na oznaèovanie
spotrebite¾ského balenia liehu s objemom nad 0,3 l.
(3) Na vyhotovenie kontrolnej známky sa pouijú ceninové farby, certifikované a vyrobené pre tlaè kontrolnej známky, z ktorých najmenej jedna je kontrolovate¾ná vo vidite¾nej oblasti spektra, jedna kontrolovate¾ná
v infraèervenej oblasti spektra a jedna UV bifluorescenèná farba, ktorá nie je kontrolovate¾ná vo vidite¾nej
oblasti spektra. Pri vyhotovovaní kontrolnej známky sa
najmenej medzi dvoma farbami kontrolovate¾nými vo
vidite¾nej oblasti spektra pouije irisový prechod. Pri
tlaèi kontrolných známok sa pouije aj håbkotlaè.
(4) Na líci kontrolnej známky je ochranná podtlaè,
tvorená jemnými linkovými prvkami (linkovým rastrom), giloové ochranné prvky, ochranný mikrotext,

prípadne ïalie prvky ochrany. Ochranná podtlaè pokrýva celú plochu kontrolnej známky okrem plochy
tátneho znaku Slovenskej republiky a nápisu SLOVENSKÁ REPUBLIKA a okrem dvojrozmerného èiarového kódu. Plochu kontrolnej známky pod prvkami
a údajmi uvedenými v odsekoch 3 a 6 pokrýva jemná
linková podtlaè; to neplatí, ak ide o kontrolnú známku
pod¾a odseku 2 písm. a).
(5) Na kontrolnej známke je umiestnený tátny znak
Slovenskej republiky a nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA.
(6) Na kontrolnej známke je umiestnené dvanásmiestne identifikaèné èíslo, ktoré môe by aplikované aj vo forme dvojrozmerného èiarového kódu. Identifikaèné èíslo kontrolnej známky musí by po otvorení
spotrebite¾ského balenia liehu neporuené a èitate¾né.
Ak je identifikaèné èíslo aplikované na kontrolnú
známku vo forme alfanumerického znaku aj vo forme
dvojrozmerného èiarového kódu, po otvorení spotrebite¾ského balenia liehu má by èitate¾ná aspoò jedna
z foriem identifikaèného èísla aplikovaného na kontrolnú známku.
§2
Cena kontrolnej známky bez dane z pridanej hodnoty
sa ustanovuje takto:
a) 5,07 eura za 1 000 kusov, ak má kontrolná známka
rozmery v milimetroch 16 × 55 a 16 × 90,
b) 5,78 eura za 1 000 kusov, ak má kontrolná známka
rozmery v milimetroch 16 × 150,
c) 7,56 eura za 1 000 kusov, ak má kontrolná známka
rozmery v milimetroch 16 × 210.
§3
Táto vyhláka bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.2)
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. októbra 2014.

v z. Radko Kuruc v. r.
1
2

) § 51 ods. 1 zákona è. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.
) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti
technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzahujúcich sa na sluby informaènej spoloènosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 20) v platnom znení.
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VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. septembra 2014
o splnení podmienky pre sadzbu osobitného odvodu vybraných finanèných intitúcií

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 8
ods. 5 zákona è. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finanèných intitúcií a o doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 233/2012 Z. z. (ïalej len zákon) ustanovuje:

sadzby osobitného odvodu vybraných finanèných intitúcií ustanovenej v § 8 ods. 1 zákona je splnená
k 25. júlu 2014.

§1

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 25. septembra
2014.

Podmienka pod¾a § 8 ods. 1 zákona pre uplatnenie

§2

Peter Kaimír v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. septembra 2014,
ktorou sa ustanovujú náleitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky
urèenej na oznaèovanie spotrebite¾ského balenia tabakových výrobkov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 9
ods. 14 zákona è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona è. 381/2013 Z. z.
a § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov ustanovuje:
§1
(1) Kontrolná známka sa vyhotovuje z ceninového
bezdrevného papiera s plonou hmotnosou 80 g s maximálnou dolnou a hornou hranicou tolerancie 4 g/m2
bez optických zjasòovadiel, certifikovaného a vyrobeného pre tlaè kontrolnej známky, najmenej s dvoma
typmi ochranných vlákien, z ktorých najmenej jeden
typ vlákien je kontrolovate¾ný vo vidite¾nej èasti spektra s fluorescenciou v ultrafialovej oblasti spektra
a najmenej jeden typ vlákna nie je kontrolovate¾ný vo
vidite¾nej oblasti spektra, ale je kontrolovate¾ný v ultrafialovej oblasti spektra. Dåka ochranných vlákien v ceninovom papieri je od 4 do 6 milimetrov.
(2) Na vyhotovenie kontrolnej známky sa pouijú ceninové farby certifikované a vyrobené pre tlaè kontrolnej známky, z ktorých minimálne jedna je kontrolovate¾ná vo vidite¾nej oblasti spektra, jedna kontrolovate¾ná
v infraèervenej oblasti spektra a jedna UV bifluorescenèná farba, ktorá nie je kontrolovate¾ná vo vidite¾nej
oblasti spektra. Pri vyhotovovaní kontrolnej známky sa
najmenej medzi dvoma farbami kontrolovate¾nými vo
vidite¾nej oblasti spektra pouije irisový prechod.
(3) Na kontrolnej známke je umiestnené dvanásmiestne identifikaèné èíslo, ktoré je na kontrolnej známke
aplikované aj vo forme dvojrozmerného èiarového kódu.
Po otvorení spotrebite¾ského balenia tabakových výrobkov musí osta neporuené a èitate¾né buï identifikaèné èíslo, alebo dvojrozmerný èiarový kód.
(4) Na líci kontrolnej známky je ochranná podtlaè
tvorená jemnými linkovými prvkami (linkovým rastrom), giloové ochranné prvky, ochranný mikrotext,
prípadne ïalie prvky ochrany. Ochranná podtlaè pokrýva celú plochu kontrolnej známky okrem plochy
tátneho znaku Slovenskej republiky, nápisu SLOVENSKÁ REPUBLIKA a dvojrozmerného èiarového

kódu. Plochu kontrolnej známky pod prvkami a údajmi
uvedenými v odseku 3 pokrýva jemná linková podtlaè.
(5) Kontrolná známka sa vyhotovuje s rozmermi
20 mm × 44 mm.
(6) Na kontrolnej známke je umiestnený tátny znak
Slovenskej republiky, text SLOVENSKÁ REPUBLIKA
a znak pre platnos sadzby spotrebnej dane.
(7) Na kontrolnej známke urèenej na oznaèovanie
spotrebite¾ského balenia cigariet je uvedený údaj
o cene cigariet a dåke jednej cigarety vyjadrený písmenom A a prísluným èíslom, a to takto:
a) A1 znamená dåku tabakového povrazca do 80 mm
vrátane,
b) A2 dåku tabakového povrazca viac ako 80 mm do
110 mm vrátane,
c) A3 dåku tabakového povrazca viac ako 110 mm do
140 mm vrátane,
d) za kadých ïalích 30 mm dåky tabakového povrazca sa k písmenu A priradí èíslo zvýené o 1 za
kadých ïalích 30 mm dåky tabakového povrazca.
(8) Na kontrolnej známke urèenej na oznaèovanie
spotrebite¾ského balenia cigár je uvedený nápis Cigara, na kontrolnej známke urèenej na oznaèovanie spotrebite¾ského balenia cigariek je uvedený nápis Cigarka a na kontrolnej známke urèenej na oznaèovanie
spotrebite¾ského balenia tabaku je uvedený nápis Tabak.
§2
Cena kontrolnej známky bez dane z pridanej hodnoty
je 1,95 eura za 1 000 kusov.
§3
Táto vyhláka bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.1)
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. októbra 2014.

v z. Radko Kuruc v. r.
1

) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti
technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzahujúcich sa na sluby informaènej spoloènosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 20) v platnom znení.
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VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 18. septembra 2014
o oznaèovaní balení kontrolných známok urèených na oznaèovanie
spotrebite¾ského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní
a zverejòovaní údajov o týchto kontrolných známkach

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 9b
ods. 13 zákona è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorích predpisov (ïalej
len zákon) ustanovuje:
§1
(1) Na balíku obsahujúcom 500 kusov kontrolných
známok (ïalej len balík) sa uvádza oznaèenie, ktoré
obsahuje informáciu o identifikaèných èíslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, a to
a) jedineèné èíslo obsahujúce informáciu o vetkých
identifikaèných èíslach kontrolných známok v balíku pozostávajúce najmenej z 12 alfanumerických
znakov (ïalej len hierarchický kód) vyjadrené aj vo
forme dvojrozmerného èiarového kódu,
b) rozpätie identifikaèných èísel kontrolných známok,
prièom rozpätím identifikaèných èísel kontrolných
známok sa rozumie uvedenie najniieho identifikaèného èísla kontrolnej známky nachádzajúcej sa
v balíku a najvyieho identifikaèného èísla kontrolnej známky nachádzajúcej sa v balíku.
(2) Oznaèenie uvedené v odseku 1 sa pouije obdobne aj na skupinový obal a prepravný obal, prièom oznaèenie na
a) skupinovom obale obsahuje informácie o identifikaèných èíslach kontrolných známok nachádzajúcich sa vo vetkých balíkoch nachádzajúcich sa
v skupinovom obale,
b) prepravnom obale obsahuje informácie o identifikaèných èíslach kontrolných známok nachádzajúcich sa vo vetkých balíkoch nachádzajúcich sa
v prepravnom obale.
(3) Na balíku, skupinovom obale a prepravnom obale
kontrolných známok urèených na oznaèovanie spotrebite¾ského balenia cigariet sa uvádzajú aj tieto údaje:
a) cena cigariet,
b) znak pre platnos sadzby spotrebnej dane,
c) poèet kusov cigariet v spotrebite¾skom balení cigariet,
d) dåka cigariet.
(4) Na skupinovom obale alebo prepravnom obale
kontrolných známok urèených na oznaèovanie
a) spotrebite¾ského balenia cigariet môe by uvedený
aj dátum, keï odberate¾ kontrolných známok poiadal colný úrad o vydanie kontrolných známok a údaj
slúiaci na interné úèely odberate¾a kontrolných

známok, ak o uvedenie tohto údaja poiada odberate¾ kontrolných známok v iadosti o vydanie
kontrolných známok,
b) spotrebite¾ského balenia tabaku, spotrebite¾ského
balenia cigariek alebo spotrebite¾ského balenia cigár môe by uvedený aj dátum, keï odberate¾ kontrolných známok poiadal colný úrad o vydanie kontrolných známok.
§2
(1) Odberate¾ kontrolných známok oznamuje údaje
o poète a identifikaèných èíslach kontrolných známok,
ktoré pouil na oznaèenie spotrebite¾ských balení tabakových výrobkov pod¾a § 9 ods. 4 a 6 zákona, a to pod¾a
§ 9b ods. 13 zákona prostredníctvom informaèného
systému na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberate¾om kontrolných známok (ïalej len
elektronický systém kontrolných známok).
(2) Ak boli kontrolné známky pouité na oznaèenie
spotrebite¾ského balenia cigariet s rovnakou cenou,
znakom pre platnos sadzby spotrebnej dane, poètom
kusov cigariet v spotrebite¾skom balení cigariet a s rovnakou dåkou cigariet, oznamuje sa len hierarchický
kód uvedený na balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale.
(3) Ak boli kontrolné známky pouité na oznaèenie
spotrebite¾ského balenia tabaku s rovnakou hmotnosou v gramoch a s rovnakým znakom pre platnos
sadzby spotrebnej dane, spotrebite¾ského balenia cigariek s rovnakým poètom kusov a s rovnakým znakom
pre platnos sadzby spotrebnej dane alebo spotrebite¾ského balenia cigár s rovnakým poètom kusov a s rovnakým znakom pre platnos sadzby spotrebnej dane,
oznamuje sa len hierarchický kód uvedený na balíku,
skupinovom obale alebo prepravnom obale.
(4) Ak na oznaèenie spotrebite¾ského balenia tabakových výrobkov odberate¾ kontrolných známok nepouil
celý balík, oznamuje vdy len rozpätie identifikaèných
èísel pouitých kontrolných známok z balíka.
§3
Údaje pod¾a § 2 sa oznamujú pred vydaním spotrebite¾ského balenia tabakových výrobkov z daòového
skladu, pred predajom alebo iným vydaním spotrebi-
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te¾ského balenia tabakových výrobkov na daòovom
území inej osobe, a to najneskôr
a) do troch pracovných dní po dni nalepenia kontrolných známok na spotrebite¾ské balenie tabakových
výrobkov, ak je odberate¾om kontrolných známok
prevádzkovate¾ daòového skladu alebo oprávnený
príjemca a kontrolné známky na spotrebite¾ské balenie tabakových výrobkov lepí na daòovom území,
b) jeden pracovný deò pred prepustením spotrebite¾ského balenia tabakových výrobkov do vo¾ného obehu, ak je odberate¾om kontrolných známok dovozca
tabakových výrobkov,
c) jeden pracovný deò pred uvedením spotrebite¾ského
balenia tabakových výrobkov do daòového vo¾ného
obehu, ak je odberate¾om kontrolných známok prevádzkovate¾ daòového skladu a kontrolné známky
sa lepia na spotrebite¾ské balenie tabakových výrobkov mimo daòového územia,
d) jeden pracovný deò pred predajom alebo iným vydaním spotrebite¾ského balenia tabakových výrobkov,
ak je odberate¾om kontrolných známok oprávnený príjemca a kontrolné známky sa lepia na spotrebite¾ské
balenie tabakových výrobkov mimo daòového územia.
§4
Údaje nevyhnutne potrebné na overenie správnosti
oznaèenia spotrebite¾ského balenia tabakového výrobku
v daòovom vo¾nom obehu kontrolnou známkou sú pri
a) spotrebite¾skom balení cigariet obchodné meno odberate¾a kontrolných známok, cena spotrebite¾ské-
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ho balenia cigariet, platnos sadzby spotrebnej
dane, poèet kusov cigariet v spotrebite¾skom balení
cigariet a dåka cigariet v spotrebite¾skom balení cigariet,
b) spotrebite¾skom balení tabaku obchodné meno odberate¾a kontrolných známok, hmotnos v gramoch
a znak pre platnos sadzby spotrebnej dane,
c) spotrebite¾skom balení cigár obchodné meno odberate¾a kontrolných známok, poèet kusov a znak pre
platnos sadzby spotrebnej dane,
d) spotrebite¾skom balení cigariek obchodné meno odberate¾a kontrolných známok, poèet kusov a znak
pre platnos sadzby spotrebnej dane.
§5
Finanèné riadite¾stvo Slovenskej republiky v súlade
s § 9b ods. 13 zákona zverejòuje údaje pod¾a § 4 prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok bezodkladne po obdraní údajov pod¾a § 3.
§6
Táto vyhláka bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.1)
§7
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. októbra 2014.

v z. Radko Kuruc v. r.

1

) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti
technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzahujúcich sa na sluby informaènej spoloènosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 20) v platnom znení.
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256
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 18. septembra 2014
o oznaèovaní balení kontrolných známok urèených na oznaèovanie spotrebite¾ského
balenia liehu a o oznamovaní a zverejòovaní údajov o týchto kontrolných známkach

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 53
ods. 12 zákona è. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
(1) Na balíku obsahujúcom 500 kusov kontrolných
známok (ïalej len balík) sa uvádza oznaèenie, ktoré
obsahuje informáciu o identifikaèných èíslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, a to
a) jedineèné èíslo obsahujúce informáciu o vetkých
identifikaèných èíslach kontrolných známok v balíku, pozostávajúce najmenej z 12 alfanumerických
znakov (ïalej len hierarchický kód), vyjadrené aj vo
forme dvojrozmerného èiarového kódu,
b) rozpätie identifikaèných èísel kontrolných známok,
prièom rozpätím identifikaèných èísel kontrolných
známok sa rozumie uvedenie najniieho identifikaèného èísla kontrolnej známky nachádzajúcej sa
v balíku a najvyieho identifikaèného èísla kontrolnej známky nachádzajúcej sa v balíku.
(2) Oznaèenie uvedené v odseku 1 sa pouije obdobne aj na skupinový obal a prepravný obal, prièom oznaèenie na
a) skupinovom obale obsahuje informácie o identifikaèných èíslach kontrolných známok nachádzajúcich sa vo vetkých balíkoch nachádzajúcich sa
v skupinovom obale,
b) prepravnom obale obsahuje informácie o identifikaèných èíslach kontrolných známok nachádzajúcich sa vo vetkých balíkoch nachádzajúcich sa
v prepravnom obale.
§2
(1) Prevádzkovate¾ daòového skladu, oprávnený príjemca, dovozca spotrebite¾ského balenia a príjemca
(odberate¾) liehu pod¾a § 26 ods. 1 zákona (ïalej len odberate¾ kontrolných známok) oznamuje údaje o poète
a identifikaèných èíslach kontrolných známok, ktoré
pouil na oznaèenie spotrebite¾ských balení liehu pod¾a § 51 ods. 1 zákona a jednotlivé èiarové kódy EAN
týchto spotrebite¾ských balení, a to pod¾a § 53 ods. 12
zákona prostredníctvom informaèného systému na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberate¾om kontrolných známok (ïalej len elektronický
systém kontrolných známok). Ak èiarový kód EAN neobsahuje informáciu o obchodnom názve spotrebite¾-

ského balenia liehu, objeme spotrebite¾ského balenia
liehu a objemovej koncentrácii liehu v spotrebite¾skom
balení liehu, oznamujú sa spolu s èiarovým kódom
EAN aj tieto údaje.
(2) Ak boli kontrolné známky nalepené na spotrebite¾ské balenie liehu s rovnakým èiarovým kódom EAN
alebo na spotrebite¾ské balenie liehu s rovnakým obchodným názvom spotrebite¾ského balenia liehu, objemom spotrebite¾ského balenia liehu a objemovou koncentráciou liehu v spotrebite¾skom balení liehu,
oznamuje sa len hierarchický kód uvedený na balíku.
Ak na oznaèenie spotrebite¾ského balenia liehu s rovnakým èiarovým kódom EAN alebo na spotrebite¾ské
balenie liehu s rovnakým obchodným názvom spotrebite¾ského balenia liehu, objemom spotrebite¾ského balenia liehu a objemovou koncentráciou liehu v spotrebite¾skom balení liehu nebol odberate¾om kontrolných
známok pouitý celý balík, oznamuje sa rozpätie identifikaèných èísel pouitých kontrolných známok z balíka.
(3) Zoznam vetkých spotrebite¾ských balení uvádzaných do daòového vo¾ného obehu odberate¾om kontrolných známok pod¾a § 53 ods. 22 zákona sa oznamuje
prostredníctvom elektronického systému kontrolných
známok.
§3
Údaje pod¾a § 2 sa oznamujú pred vydaním spotrebite¾ského balenia liehu z daòového skladu, pred predajom alebo iným vydaním spotrebite¾ského balenia liehu
na daòovom území inej osobe, a to najneskôr
a) do troch pracovných dní po dni nalepenia kontrolných známok na spotrebite¾ské balenie liehu, ak je
odberate¾om kontrolných známok prevádzkovate¾
daòového skladu, oprávnený príjemca alebo príjemca (odberate¾) liehu pod¾a § 26 ods. 1 zákona a kontrolné známky na spotrebite¾ské balenia liehu lepí
na daòovom území,
b) jeden pracovný deò pred prepustením spotrebite¾ského balenia liehu do vo¾ného obehu, ak je odberate¾om kontrolných známok dovozca spotrebite¾ského balenia,
c) jeden pracovný deò pred uvedením do daòového vo¾ného obehu, ak je odberate¾om kontrolných známok
prevádzkovate¾ daòového skladu a kontrolné známky sa lepia na spotrebite¾ské balenie liehu mimo daòového územia,
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d) jeden pracovný deò pred predajom alebo iným vydaním spotrebite¾ského balenia liehu, ak je odberate¾om kontrolných známok oprávnený príjemca alebo
príjemca (odberate¾) liehu pod¾a § 26 ods. 1 zákona
a kontrolné známky sa lepia na spotrebite¾ské balenia liehu mimo daòového územia.
§4
Údaje nevyhnutne potrebné na overenie správnosti
oznaèenia spotrebite¾ského balenia liehu v daòovom
vo¾nom obehu kontrolnou známkou sú
a) obchodný názov spotrebite¾ského balenia liehu, na
ktoré bola kontrolná známka nalepená,
b) objem spotrebite¾ského balenia liehu,
c) objemová koncentrácia liehu v spotrebite¾skom balení liehu,
d) èiarový kód EAN spotrebite¾ského balenia liehu,
e) vizualizácia spotrebite¾ského balenia liehu, ak ju
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odberate¾ kontrolných známok pripojil k zoznamu
pod¾a § 53 ods. 22 zákona.
§5
Finanèné riadite¾stvo Slovenskej republiky v súlade
s § 53 ods. 12 zákona zverejòuje údaje pod¾a § 4 prostredníctvom elektronického systému kontrolných
známok bezodkladne po obdraní údajov pod¾a § 3.
§6
Táto vyhláka bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.1)
§7
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. októbra 2014.

v z. Radko Kuruc v. r.

1

) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti
technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzahujúcich sa na sluby informaènej spoloènosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 20) v platnom znení.
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257
VYHLÁKA
tatistického úradu Slovenskej republiky
z 18. septembra 2014,
ktorou sa vydáva tatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

tatistický úrad Slovenskej republiky pod¾a § 19
ods. 2 zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike
ustanovuje:
§1
Vydáva sa tatistická klasifikácia výdavkov verejnej
správy (SK COFOG), ktorá je uvedená v prílohe.

vení návrhu rozpoètu verejnej správy na roky 2015 a
2017.
§3
Zruuje sa vyhláka tatistického úradu Slovenskej
republiky è.195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva tatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.
§4

§2
Pod¾a tejto vyhláky sa postupuje prvýkrát pri zosta-

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. októbra 2014
okrem § 3, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2015.

v z. Juraj Horkay v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 257/2014 Z. z.

TATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV VEREJNEJ SPRÁVY
(SK COFOG)

01

VEOBECNÉ VEREJNÉ SLUBY

01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finanèné a rozpoètové záleitosti, zahranièné vzahy
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
01.1.2 Finanèné a rozpoètové záleitosti
01.1.3 Zahranièné vzahy
01.2 Zahranièná ekonomická pomoc
01.2.1 Ekonomická pomoc rozvojovým krajinám a krajinám v procese transformácie
01.2.2 Ekonomická pomoc poskytovaná prostredníctvom medzinárodných organizácií
01.3 Veobecné sluby
01.3.1 Veobecné personálne sluby
01.3.2 Rámcové plánovacie a tatistické sluby
01.3.3 Iné veobecné sluby
01.4 Základný výskum
01.4.0 Základný výskum
01.4.0.1 Základný výskum (okrem výskumu v rámci terciárneho vzdelávania)
01.4.0.2 Základný výskum v rámci terciárneho vzdelávania
01.5 Výskum a vývoj v oblasti veobecných verejných sluieb
01.5.0 Výskum a vývoj v oblasti veobecných verejných sluieb
01.6 Veobecné verejné sluby inde neklasifikované
01.6.0 Veobecné verejné sluby inde neklasifikované
01.7 Transakcie verejného dlhu
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
01.8 Transfery veobecnej povahy medzi rôznymi úrovòami verejnej správy
01.8.0 Transfery veobecnej povahy medzi rôznymi úrovòami verejnej správy

02

OBRANA

02.1 Vojenská obrana
02.1.0 Vojenská obrana
02.2 Civilná ochrana
02.2.0 Civilná ochrana
02.3 Zahranièná vojenská pomoc
02.3.0 Zahranièná vojenská pomoc
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02.4 Výskum a vývoj v oblasti obrany
02.4.0 Výskum a vývoj v oblasti obrany
02.5 Obrana inde neklasifikovaná
02.5.0 Obrana inde neklasifikovaná

03

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEÈNOS

03.1 Policajné sluby
03.1.0 Policajné sluby
03.2 Ochrana pred poiarmi
03.2.0 Ochrana pred poiarmi
03.3 Súdy
03.3.0 Súdy
03.4 Väzenstvo
03.4.0 Väzenstvo
03.5 Výskum a vývoj v oblasti verejného poriadku a bezpeènosti
03.5.0 Výskum a vývoj v oblasti verejného poriadku a bezpeènosti
03.6 Verejný poriadok a bezpeènos inde neklasifikované
03.6.0 Verejný poriadok a bezpeènos inde neklasifikované
04

EKONOMICKÁ OBLAS

04.1 Veobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblas
04.1.1 Veobecná ekonomická a obchodná oblas
04.1.2 Veobecná pracovná oblas
04.2 Po¾nohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a po¾ovníctvo
04.2.1 Po¾nohospodárstvo
04.2.2 Lesníctvo
04.2.3 Rybné hospodárstvo a po¾ovníctvo
04.3 Palivá a energia
04.3.1 Uhlie a iné nerastné suroviny (energetické)
04.3.2 Ropa a zemný plyn
04.3.3 Jadrové palivo
04.3.4 Ostatné palivá
04.3.5 Elektrická energia
04.3.6 Energia iná ako elektrická
04.4 aba, výroba a výstavba
04.4.1 aba nerastných surovín (neenergetických)
04.4.2 Výroba
04.4.3 Výstavba
04.5 Doprava
04.5.1 Cestná doprava
04.5.2 Vodná doprava
04.5.3 eleznièná doprava
04.5.4 Letecká doprava
04.5.5 Potrubná a iná doprava

Èiastka 82

Èiastka 82

Zbierka zákonov è. 257/2014

Strana 1977

04.6 Komunikácia
04.6.0 Komunikácia
04.7 Ostatné odvetvia
04.7.1 Distribuèné siete a skladovanie
04.7.2 Ubytovanie a stravovanie
04.7.3 Cestovný ruch
04.7.4 Viacúèelové rozvojové projekty
04.8 Výskum a vývoj
04.8.1 Výskum a
04.8.2 Výskum a
04.8.3 Výskum a
04.8.4 Výskum a
04.8.5 Výskum a
04.8.6 Výskum a
04.8.7 Výskum a

v ekonomickej oblasti
vývoj v ekonomickej, obchodnej a pracovnej oblasti
vývoj v oblasti po¾nohospodárstva, lesníctva, rybného hospodárstva a po¾ovníctva
vývoj v oblasti palív a energie
vývoj v oblasti aby, výroby a výstavby
vývoj v oblasti dopravy
vývoj v oblasti komunikácie
vývoj v iných odvetviach

04.9 Ekonomická oblas inde neklasifikovaná
04.9.0 Ekonomická oblas inde neklasifikovaná

05

OCHRANA IVOTNÉHO PROSTREDIA

05.1 Nakladanie s odpadmi
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
05.2 Nakladanie s odpadovými vodami
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami
05.3 Zniovanie zneèistenia
05.3.0 Zniovanie zneèistenia
05.4 Ochrana prírody a krajiny
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny
05.5 Výskum a vývoj v oblasti ochrany ivotného prostredia
05.5.0 Výskum a vývoj v oblasti ochrany ivotného prostredia
05.6 Ochrana ivotného prostredia inde neklasifikovaná
05.6.0 Ochrana ivotného prostredia inde neklasifikovaná

06

BÝVANIE A OBÈIANSKA VYBAVENOS

06.1 Rozvoj bývania
06.1.0 Rozvoj bývania
06.2 Rozvoj obcí
06.2.0 Rozvoj obcí
06.3 Zásobovanie vodou
06.3.0 Zásobovanie vodou
06.4 Verejné osvetlenie
06.4.0 Verejné osvetlenie
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06.5 Výskum a vývoj v oblasti bývania a obèianskej vybavenosti
06.5.0 Výskum a vývoj v oblasti bývania a obèianskej vybavenosti
06.6 Bývanie a obèianska vybavenos inde neklasifikovaná
06.6.0 Bývanie a obèianska vybavenos inde neklasifikovaná

07

ZDRAVOTNÍCTVO

07.1 Zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia
07.1.1 Lieky
07.1.2 Zdravotnícke pomôcky, peciálny zdravotnícky materiál a dietetické potraviny
07.1.3 Iné zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia
07.2 Ambulantná zdravotná starostlivos
07.2.1 Veobecná zdravotná starostlivos
07.2.2 pecializovaná zdravotná starostlivos (okrem zubno-lekárskej starostlivosti)
07.2.3 Zubno-lekárska zdravotná starostlivos
07.2.4 Iná ambulantná zdravotná starostlivos
07.3 Ústavná zdravotná starostlivos
07.3.1 Zdravotná starostlivos poskytovaná vo veobecných nemocniciach (okrem zdravotnej starostlivosti
poskytovanej v odbore gynekológia a pôrodníctvo)
07.3.2 Zdravotná starostlivos poskytovaná v pecializovaných nemocniciach (okrem zdravotnej starostlivosti
poskytovanej v odbore gynekológia a pôrodníctvo)
07.3.3 Zdravotná starostlivos poskytovaná v pecializaènom odbore gynekológia a pôrodníctvo
07.3.4 Iná ústavná zdravotná starostlivos
07.4 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
07.5 Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva
07.5.0 Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva
07.6 Zdravotníctvo inde neklasifikované
07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované

08

REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOENSTVO

08.1 Rekreaèné a portové sluby
08.1.0 Rekreaèné a portové sluby
08.2 Kultúrne sluby
08.2.0 Kultúrne sluby
08.3 Vysielacie a vydavate¾ské sluby
08.3.0 Vysielacie a vydavate¾ské sluby
08.4 Náboenské a iné spoloèenské sluby
08.4.0 Náboenské a iné spoloèenské sluby
08.5 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboenstva
08.5.0 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboenstva
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08.6 Rekreácia, kultúra a náboenstvo inde neklasifikované
08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboenstvo inde neklasifikované

09

VZDELÁVANIE

09.1 Predprimárne a primárne vzdelávanie
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s benou starostlivosou
09.1.1.2 Predprimárne vzdelávanie so peciálnou starostlivosou
09.1.2 Primárne vzdelávanie
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s benou starostlivosou
09.1.2.2 Primárne vzdelávanie so peciálnou starostlivosou
09.2 Sekundárne vzdelávanie
09.2.1 Niie sekundárne vzdelávanie
09.2.1.1 Niie sekundárne vzdelávanie veobecné s benou starostlivosou
09.2.1.2 Niie sekundárne vzdelávanie veobecné so peciálnou starostlivosou
09.2.1.3 Niie sekundárne vzdelávanie odborné s benou starostlivosou
09.2.1.4 Niie sekundárne vzdelávanie odborné so peciálnou starostlivosou
09.2.2 Vyie sekundárne vzdelávanie
09.2.2.1 Vyie sekundárne vzdelávanie veobecné s benou starostlivosou
09.2.2.2 Vyie sekundárne vzdelávanie veobecné so peciálnou starostlivosou
09.2.2.3 Vyie sekundárne vzdelávanie odborné s benou starostlivosou
09.2.2.4 Vyie sekundárne vzdelávanie odborné so peciálnou starostlivosou
09.3 Postsekundárne neterciárne vzdelávanie
09.3.0 Postsekundárne neterciárne vzdelávanie
09.3.0.1 Postsekundárne neterciárne vzdelávanie veobecné
09.3.0.2 Postsekundárne neterciárne vzdelávanie odborné
09.4 Terciárne vzdelávanie
09.4.1 Prvý stupeò terciárneho vzdelávania
09.4.1.1 Vyie odborné vzdelávanie
09.4.1.2 Niie terciárne vzdelávanie (bakalárske)
09.4.1.3 Vyie terciárne vzdelávanie (magisterské, ininierske, doktorské)
09.4.2 Druhý stupeò terciárneho vzdelávania
09.5 Vzdelávanie nedefinované pod¾a úrovne
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované pod¾a úrovne
09.6 Ved¾ajie sluby v kolstve
09.6.0 Ved¾ajie sluby v kolstve
09.6.0.1 Ved¾ajie sluby poskytované
09.6.0.2 Ved¾ajie sluby poskytované
09.6.0.3 Ved¾ajie sluby poskytované
09.6.0.4 Ved¾ajie sluby poskytované
09.6.0.5 Ved¾ajie sluby poskytované
09.6.0.6 Ved¾ajie sluby poskytované
09.6.0.7 Ved¾ajie sluby poskytované
09.6.0.8 Ved¾ajie sluby poskytované

v
v
v
v
v
v
v
v

rámci
rámci
rámci
rámci
rámci
rámci
rámci
rámci

predprimárneho vzdelávania
primárneho vzdelávania
niieho sekundárneho vzdelávania
vyieho sekundárneho vzdelávania
postsekundárneho vzdelávania
prvého stupòa terciárneho vzdelávania
druhého stupòa terciárneho vzdelávania
vzdelávania nedefinovaného pod¾a úrovne

09.7 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania
09.7.0 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania
09.7.0.1 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania (okrem výskumu a vývoja v oblasti terciárneho vzdelávania)
09.7.0.2 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania v rámci terciárneho vzdelávania
09.8 Vzdelávanie inde neklasifikované
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované
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SOCIÁLNE ZABEZPEÈENIE

10.1 Choroba, invalidita a aké zdravotné postihnutie
10.1.1 Choroba
10.1.2 Invalidita a aké zdravotné postihnutie
10.2 Staroba
10.2.0 Staroba
10.3 Pozostalí
10.3.0 Pozostalí
10.4 Rodina a deti
10.4.0 Rodina a deti
10.5 Nezamestnanos
10.5.0 Nezamestnanos
10.6 Bývanie
10.6.0 Bývanie
10.7 Sociálna pomoc obèanom v hmotnej a sociálnej núdzi
10.7.0 Sociálna pomoc obèanom v hmotnej a sociálnej núdzi
10.8 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpeèenia
10.8.0 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpeèenia
10.9 Sociálne zabezpeèenie inde neklasifikované
10.9.0 Sociálne zabezpeèenie inde neklasifikované
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258
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. septembra 2014
o výke tátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2015

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 10
ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 310/1992
Zb. o stavebnom sporení v znení neskorích predpisov
ustanovuje:

§1
Výka tátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2015
je 5,5 % z roèného vkladu, najviac v sume 66,39 eura.
§2
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2015.

Peter Kaimír v. r.
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259
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 1. marca 2015 sa Gruzínsko stane zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti
rodièovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieaa z 19. októbra 1996 (oznámenie è. 344/2002 Z. z., oznámenie è. 147/2003 Z. z., oznámenie è. 406/2003 Z. z., oznámenie è. 306/2004 Z. z., oznámenie è. 547/2004 Z. z.,
oznámenie è. 133/2005 Z. z., oznámenie è. 28/2006 Z. z., oznámenie è. 455/2006 Z. z., oznámenie è. 243/2007 Z. z.,
oznámenie è. 254/2008 Z. z., oznámenie è. 343/2009 Z. z., oznámenie è. 76/2010 Z. z., oznámenie è. 412/2010 Z. z.,
oznámenie è. 25/2011 Z. z., oznámenie è. 52/2011 Z. z., oznámenie è. 70/2011 Z. z., oznámenie è. 307/2011 Z. z.,
oznámenie è. 345/2011 Z. z., oznámenie è. 11/2012 Z. z., oznámenie è. 261/2012 Z. z. a oznámenie è. 17/2013 Z. z.).
Gruzínsko urobilo vyhlásenie k èlánkom 34 a 44 dohovoru, uplatnilo výhradu k èlánku 54 ods. 2 dohovoru a urèilo
ústredný orgán pod¾a èlánku 29 dohovoru.
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K oznámeniu è. 259/2014 Z. z.

DOPLNENIE
zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone
a spolupráci v oblasti rodièovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieaa
(uzavretého 19. októbra 1996)
Zoznam zmluvných strán dohovoru a preh¾ad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu
è. 344/2002 Z. z. sa dopåòa takto:

suje, e iadosti pod¾a odseku 1 tohto èlánku sa zasielajú iba prostredníctvom ústredného orgánu.

Gruzínsko:

Pod¾a èlánku 44 dohovoru Gruzínsko vyhlasuje, e
iadosti pod¾a èlánkov 8, 9 a 33 dohovoru sa zasielajú len prostredníctvom ústredného orgánu.

a) Dohovor pre Gruzínsko nadobudne platnos 1. marca 2015.

Pod¾a èlánku 54 ods. 2 a èlánku 60 ods. 1 dohovoru
Gruzínsko vyluèuje pouitie francúzskeho jazyka.

b) Listina o prístupe Gruzínska obsahuje tieto vyhlásenia a výhrady:

c) Pod¾a èlánku 29 dohovoru Gruzínsko urèilo ústredný orgán:
Ministerstvo spravodlivosti Gruzínska (Ministry of
Justice of Georgia)..

Pod¾a èlánku 34 ods. 2 dohovoru Gruzínsko vyhla-
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