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71
ZÁKON
z 12. marca 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodòami
v znení zákona è. 180/2013 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodòami
v znení zákona è. 180/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 odsek 1 znie:
(1) Povodeò je prírodný jav, pri ktorom voda doèasne
zaplaví územie, ktoré zvyèajne nie je zaliate vodou. Povodeò vzniká v dôsledku
a) zväèenia prietoku vody vo vodnom toku,1)
b) vzniku prekáky alebo tvorby prekáky vo vodnom
toku, na brehu vodného toku alebo na stavbe, objekte alebo na zariadení kriujúcom vodný tok, ktorá
spôsobila vzdutie vody a jej vyliatie na pri¾ahlé územie,
c) dlhotrvajúcich zráok alebo intenzívnych zráok, topenia sa snehu alebo súèasného výskytu týchto javov,
d) prítoku vody zo zráok alebo prítoku vody z topiaceho sa snehu po povrchu z pri¾ahlej oblasti,
e) stúpnutia hladiny podzemnej vody nad povrch následkom dlhotrvajúceho vysokého vodného stavu
v pri¾ahlom vodnom toku alebo následkom dlhotrvajúcich zráok..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 43 ods. 1 zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov (vodný zákon)..

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) § 51 zákona è. 364/2004 Z. z..

3. V § 2 odsek 7 znie:
(7) Povodòová koda na stavbe, na prísluenstve
stavby alebo na doèasnom zariadení staveniska sa na
úèely tohto zákona uznáva, ak v èase vzniku povodòovej kody
a) je na stavbu vydané kolaudaèné rozhodnutie a nadobudlo právoplatnos alebo je vydané stavebné povolenie a nadobudlo právoplatnos alebo stavba bola
ohlásená stavebnému úradu pod¾a osobitného predpisu,4)
b) zhotovite¾ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku
alebo na inundaèné územie, mal schválený povodòový plán zabezpeèovacích prác a okresnému úradu
alebo okresnému úradu v sídle kraja pri povodòovej
prehliadke preukázal, e vykonal vetky opatrenia
na ochranu pred povodòami pod¾a povodòového
plánu,

c) zhotovite¾ stavby, zmeny stavby alebo udriavacích
prác konal v súlade so stavebným povolením alebo
na základe ohlásenia stavebnému úradu..
4. § 2 sa dopåòa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
(8) tát, orgán tátnej správy, vyí územný celok,
obec, správca vodohospodársky významných vodných
tokov alebo správca drobného vodného toku4a) nezodpovedá za povodòovú kodu, okrem kody na majetku,
ktorá vznikla v priamej súvislosti s vykonávaním
povodòových zabezpeèovacích prác a povodòových záchranných prác. O vyplatení príspevku na kompenzáciu povodòových kôd môe rozhodnú vláda Slovenskej republiky (ïalej len vláda).
(9) Dotácie na kompenzáciu strát spôsobených povodòou v sektore po¾nohospodárskej prvovýroby, lesného hospodárstva a chovu rýb sa poskytujú pod¾a
osobitného predpisu.5).
Poznámky pod èiarou k odkazom 4a a 5 znejú:

4a) § 48 ods. 2 písm. b) a § 51 ods. 2 zákona è. 364/2004 Z. z.
5
) Zákon è. 267/2010 Z. z. o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosou, ktorú mono prirovna k prírodnej katastrofe, prírodnou
katastrofou alebo mimoriadnou udalosou..

5. V § 3 ods. 2 písm. f) sa nad slovom území vypúa
odkaz 5.
6. V § 3 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
g) zhotovitelia stavieb, ktoré zasahujú do vodného toku
alebo na inundaèné územie,.
Doterajie písmeno g) sa oznaèuje ako písmeno h).
7. V § 3 odsek 4 znie:
(4) Osoba, ktorá zistí nebezpeèenstvo povodne alebo
povodeò, je povinná to ihneï ohlási koordinaènému
stredisku integrovaného záchranného systému na jednotné európske èíslo tiesòového volania 112. Koordinaèné stredisko integrovaného záchranného systému
informáciu o povodòovej situácii bezodkladne oznámi
orgánu ochrany pred povodòami, obci ohrozenej povodòou, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, alebo správcovi drobného vodného toku.
Osoba, ktorá vypracúva povodòový plán pod¾a § 10,
oznamuje povodeò subjektom urèeným v povodòovom
pláne..
8. V § 3 sa vypúajú odseky 5 a 6.
Poznámka pod èiarou k odkazu 6 sa vypúa.
9. V § 4 ods. 3 písm. h) sa za slovo zabezpeèovanie
vkladajú slová hydrologických meraní, hydrologic-
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kých pozorovaní, zberu a spracovania hydrologických
údajov,.
10. § 5 vrátane nadpisu znie:
§ 5
Predbené hodnotenie povodòového rizika
(1) Predbeným hodnotením povodòového rizika sa
na území Slovenskej republiky urèujú geografické oblasti, v ktorých existuje potenciálne významné povodòové riziko alebo v ktorých mono predpoklada, e je
pravdepodobný jeho výskyt.
(2) Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) zabezpeèuje prostredníctvom správcu vodohospodársky významných
vodných tokov vykonávanie, prehodnocovanie, a ak je
to potrebné aj aktualizovanie predbeného hodnotenia
povodòového rizika v èiastkových povodiach, ktorými
je na území Slovenskej republiky vymedzené správne
územie povodia Dunaja a správne územie povodia Visly;9) správca vodohospodársky významných vodných
tokov spolupracuje so správcami drobných vodných tokov, orgánmi tátnej správy, vyími územnými celkami, obcami a Slovenským hydrometeorologickým ústavom (ïalej len ústav).
(3) Subjekty uvedené v odseku 2 poskytujú správcovi
vodohospodársky významných vodných tokov na vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu predbeného hodnotenia povodòového rizika vetky potrebné
podklady. Obec a vyí územný celok poskytujú správcovi vodohospodársky významných vodných tokov informácie z územnoplánovacej dokumentácie.
(4) Predbené hodnotenie povodòového rizika sa vykonáva tak, aby poskytovalo hodnotenie potenciálneho
rizika. Predbené hodnotenie povodòového rizika sa
vypracuje na základe informácií, ktoré sú dostupné
alebo ktoré mono ¾ahko získa na základe správ o priebehu a následkoch povodní, správ o príèinách a priebehu povodní, záznamov a túdií dlhodobého vývoja, najmä informácií o vplyve klimatických zmien na výskyt
povodní.
(5) Predbené hodnotenie povodòového rizika zahàòa
najmä
a) mapy správneho územia povodia vo vhodnej mierke,
na ktorých sú zobrazené hranice povodí a èiastkových povodí s uvedením topografie a vyuitia územia,
b) opis povodní, ktoré sa vyskytli v minulosti a mali
významné nepriaznivé vplyvy na ¾udské zdravie, ivotné prostredie, kultúrne dedièstvo a hospodársku
èinnos a pri ktorých stále existuje pravdepodobnos, e sa vyskytnú v budúcnosti, vrátane ich rozsahu a trás postupu a posúdenia nepriaznivých
vplyvov, ktoré spôsobili,
c) opis významných povodní, ktoré sa vyskytli v minulosti, ak mono predpoklada výrazne nepriaznivé
následky podobných udalostí v budúcnosti,
d) posúdenie potenciálnych nepriaznivých následkov
budúcich povodní na ¾udské zdravie, ivotné prostredie, kultúrne dedièstvo a hospodársku èinnos,
v ktorom sa zoh¾adnia aspekty, ako sú topografia,
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poloha vodných tokov a ich veobecné hydrologické
charakteristiky a geomorfologické charakteristiky,
vrátane záplavových oblastí ako oblastí prirodzeného zadriavania vody, úèinnos existujúcej protipovodòovej infratruktúry, poloha obývaných území,
oblastí hospodárskej èinnosti a dlhodobého vývoja,
vrátane vplyvu klimatických zmien na výskyt povodní.
(6) Ministerstvo na úèely vypracovania, prehodnotenia a aktualizácie predbeného hodnotenia povodòového rizika zabezpeèí výmenu relevantných informácií so
susednými tátmi prostredníctvom komisie pre hranièné vody. Urèenie geografickej oblasti, ktorá je spoloèná
so susedným tátom, v ktorej existuje potenciálne významné povodòové riziko alebo je pravdepodobný jeho
výskyt, koordinuje ministerstvo prostredníctvom komisie pre hranièné vody.
(7) Správca vodohospodársky významných vodných
tokov vykoná prehodnotenie predbeného hodnotenia
povodòového rizika, a ak je to potrebné, aj jeho aktualizáciu kadých es rokov. Aktualizované prehodnotenie predbeného hodnotenia povodòového rizika predloí správca vodohospodársky významných vodných
tokov ministerstvu. Pri prehodnoteniach predbeného
hodnotenia povodòového rizika sa zoh¾adòuje pravdepodobný vplyv zmeny klímy na výskyt povodní.
(8) Ministerstvo prostredníctvom správcu vodohospodársky významných vodných tokov sprístupní prehodnotenie predbeného hodnotenia povodòového rizika, a ak je to potrebné, aj jeho aktualizáciu Európskej
komisii (ïalej len Komisia) v technických formátoch
urèených Komisiou na úèely spracovania a prenosu
údajov, vrátane tatistických údajov a kartografických
údajov kadých es rokov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

9) § 11 ods. 4 a 5 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení zákona
è. 384/2009 Z. z..

Poznámky pod èiarou k odkazom 10 a 13 sa vypúajú.
11. V § 6 ods. 1 sa za slovo výskyt vkladá slovo významného.
12. V § 6 ods. 2 písm. c) sa slová 50, 10 a pä rokov
nahrádzajú slovami 10 rokov.
13. V § 6 ods. 4 sa vypúa slovo jednorazového.
14. V § 6 ods. 8 písm. b) sa na konci bodka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú tieto slová: pri prehodnoteniach máp povodòového ohrozenia sa zoh¾adòuje pravdepodobný vplyv zmeny klímy na výskyt povodní..
15. V § 6 odsek 9 znie:
(9) Ministerstvo prostredníctvom správcu vodohospodársky významných vodných tokov
a) poskytne mapu povodòového ohrozenia Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo vnútra), Ministerstvu obrany Slovenskej
republiky (ïalej len ministerstvo obrany), okresnému úradu v sídle kraja, krajskému riadite¾stvu Hasièského a záchranného zboru, vyiemu územnému celku, okresnému úradu, ústavu a dotknutým
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obciam do troch mesiacov po jej vypracovaní, prehodnotení a aktualizácii,
b) sprístupní Komisii informácie o mapách povodòového ohrozenia v technických formátoch urèených Komisiou na úèely spracovania a prenosu údajov vrátane tatistických údajov a kartografických údajov
kadých es rokov..
16. V § 7 ods. 1 druhej vete sa za slovo rizika vkladajú slová sa vyhotovuje v tej istej mierke, v akej je vyhotovená mapa povodòového ohrozenia a.
17. V § 7 ods. 2 sa slová poverená osoba nahrádzajú slovami ïalia poverená právnická osoba v pôsobnosti ministerstva (ïalej len poverená osoba).
18. V § 7 ods. 3 písm. b) sa na konci bodka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pri prehodnoteniach máp povodòového rizika sa zoh¾adòuje pravdepodobný vplyv zmeny klímy na výskyt povodní..
19. V § 7 odsek 5 znie:
(5) Ministerstvo prostredníctvom správcu vodohospodársky významných vodných tokov
a) poskytne mapu povodòového rizika ministerstvu
vnútra, ministerstvu obrany, okresnému úradu
v sídle kraja, krajskému riadite¾stvu Hasièského
a záchranného zboru, vyiemu územnému celku,
okresnému úradu, ústavu a dotknutým obciam do
troch mesiacov po jej vypracovaní alebo aktualizácii,
b) sprístupní Komisii informácie o mapách povodòového rizika v technických formátoch urèených Komisiou na úèely spracovania a prenosu údajov vrátane
tatistických údajov a kartografických údajov kadých es rokov..
20. § 8 a 9 vrátane nadpisov znejú:
§ 8
Plán manamentu povodòového rizika
(1) Ministerstvo zabezpeèí prostredníctvom správcu
vodohospodársky významných vodných tokov vypracovanie plánov manamentu povodòového rizika, ktoré
sú koordinované na úrovni správneho územia povodia
Dunaja a správneho územia povodia Visly pod¾a máp
povodòového ohrozenia a máp povodòového rizika;
správca vodohospodársky významných vodných tokov
spolupracuje so správcami drobných vodných tokov, poverenými osobami, vyími územnými celkami,
ústavom, orgánmi tátnej správy a organizáciami v ich
zriaïovacej pôsobnosti a obcami. Plán manamentu
povodòového rizika sa vypracúva pre kadé èiastkové
povodie správneho územia povodia, v ktorom bola
v predbenom hodnotení povodòového rizika alebo
v jeho aktualizácii urèená aspoò jedna geografická oblas pod¾a § 5 ods. 1.
(2) Ak sa vypracúva jeden medzinárodný plán manamentu povodòového rizika alebo súbor plánov manamentu povodòového rizika, ktoré sú koordinované
na úrovni správneho územia povodia Dunaja v medzinárodnom povodí Dunaja a správneho územia povodia
Visly v medzinárodnom povodí Visly, ministerstvo zabezpeèí ich koordináciu prostredníctvom komisií pre
hranièné vody. Ak sa medzinárodný plán manamentu
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povodòového rizika alebo súbor plánov manamentu
povodòového rizika nevypracujú, vypracuje sa plán
manamentu povodòového rizika, ktorý pokrýva èas
prísluného správneho územia medzinárodného povodia, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky
a ministerstvo zabezpeèí v èo najväèej miere jeho koordináciu na úrovni medzinárodného správneho územia
povodia.
(3) Ciele plánu manamentu povodòového rizika sú
zamerané na zníenie potenciálnych nepriaznivých následkov povodní na ¾udské zdravie, ivotné prostredie,
kultúrne dedièstvo a hospodársku èinnos v geografických oblastiach pod¾a § 5 ods. 1, a ak je to vhodné, aj na
netechnické iniciatívy na zníenie pravdepodobnosti
záplav spôsobovaných povodòami.
(4) Plán manamentu povodòového rizika urèuje
konkrétne opatrenia na dosiahnutie cie¾ov pod¾a odseku 3. Plán manamentu povodòového rizika obsahuje
a) závery predbeného hodnotenia povodòového rizika
vo forme súhrnnej mapy èiastkového povodia s vyznaèenými geografickými oblasami pod¾a § 5 ods. 1,
ktoré podliehajú plánu manamentu povodòového
rizika,
b) mapy povodòového ohrozenia, mapy povodòového
rizika a závery o povodòových rizikách, ktoré z nich
vyplývajú,
c) opis vhodných cie¾ov manamentu povodòového rizika pod¾a odseku 3,
d) súhrn opatrení a urèenie ich priorít na dosiahnutie
cie¾ov manamentu povodòového rizika a opatrení
týkajúcich sa povodní prijatých pod¾a osobitných
predpisov,16)
e) opis pouitej metodiky na analýzu výdavkov a prínosov vypracovanej so susediacimi tátmi, ktorá sa pouila na hodnotenie opatrení s nadnárodnými úèinkami v spoloèných èiastkových povodiach, ak je
k dispozícii,
f) opis vykonávania plánu manamentu povodòového
rizika, a to
1. opis urèenia priorít a spôsobu, akým sa bude monitorova pokrok pri vykonávaní prvého plánu
manamentu povodòového rizika,
2. súhrn prijatých opatrení a uskutoènených krokov na informovanie verejnosti a konzultácie s verejnosou,
3. zoznam subjektov prísluných riei otázky manamentu povodòového rizika,
4. koordinaèné postupy s ïalími tátmi v správnom území povodia,
5. koordinaèné postupy vykonávania plánu manamentu povodòového rizika s plánom manamentu povodia.
(5) Plán manamentu povodòového rizika po aktualizácii obsahuje
a) vetky zmeny alebo aktualizácie prijaté od uverejnenia predchádzajúceho plánu manamentu povodòového rizika vrátane výsledkov prehodnotení vykonaných pod¾a odseku 11,
b) hodnotenie pokroku pri dosahovaní cie¾ov pod¾a odseku 3,
c) opis a vysvetlenie vetkých opatrení uvedených
v predchádzajúcom pláne manamentu povodòové-
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ho rizika, ktorých vykonanie sa plánovalo, ale sa nevykonali,
d) opis vetkých dodatoèných opatrení, ktoré sa prijali
v èase od uverejnenia predchádzajúceho plánu manamentu povodòového rizika.
(6) Plán manamentu povodòového rizika zoh¾adòuje relevantné aspekty, ako sú náklady a prínosy, rozsah a trasy postupu povodní a územie s retenèným potenciálom
ako
prirodzené
záplavové
oblasti,
environmentálne ciele,17) pôdne hospodárstvo a vodné
hospodárstvo, územné plány, vyuívanie územia,
ochranu prírody, plavebnú infratruktúru a prístavnú
infratruktúru.
(7) Plán manamentu povodòového rizika riei vetky aspekty manamentu povodòového rizika so zameraním na prevenciu, ochranu, pripravenos vrátane
predpovedí povodní a systémov vèasného varovania
a s prihliadnutím na vlastnosti jednotlivých povodí alebo èiastkových povodí. Plány manamentu povodòového rizika môu tie zahàòa podporu postupov trvalo
udrate¾ného vyuitia pôdy, zlepenie zadriavania
vody, rovnako ako aj riadené záplavy urèitých oblastí
pri povodni.
(8) Plán manamentu povodòového rizika nesmie
obsahova opatrenia na ochranu pred povodòami, ktoré svojím rozsahom a vplyvom významne zvyujú povodòové riziká v smere toku alebo proti nemu v èiastkovom povodí na území Slovenskej republiky alebo
v iných tátoch toho istého povodia alebo èiastkového
povodia, ak tieto opatrenia neboli dohodnuté a koordinované na úrovni dotknutých tátov.
(9) Plán manamentu povodòového rizika nesmie
obsahova opatrenie na ochranu pred povodòami, ktoré má odhadnuté výdavky na prípravu, realizáciu, prevádzku, údrbu a opravy poèas celého predpokladaného obdobia ivotnosti vyie, ako sú odhadnuté
povodòové kody, ktoré by mohli spôsobi povodne na
dotknutom území poèas rovnakého obdobia bez realizácie opatrenia.
(10) Plány manamentu povodòového rizika pod¾a
odseku 2 môu by doplnené o podrobnejí plán manamentu povodòového rizika koordinovaný na úrovni
spoloèného èiastkového povodia, ktorý sa vypracuje po
dohode so susedným tátom v komisii pre hranièné
vody.
(11) Správca vodohospodársky významných vodných tokov v spolupráci so správcami drobných vodných tokov, poverenými osobami, vyími územnými
celkami, ústavom, orgánmi tátnej správy a organizáciami v ich zriaïovacej pôsobnosti a obcami zabezpeèí
dokonèenie plánov manamentu povodòového rizika
a predloí ich ministerstvu. Správca vodohospodársky
významných vodných tokov predloí prehodnotenie
plánov manamentu povodòového rizika, a ak je to potrebné, aj aktualizáciu plánov manamentu povodòového rizika ministerstvu kadých es rokov. Pri prehodnoteniach plánov manamentu povodòového rizika
sa zoh¾adòuje pravdepodobný vplyv zmeny klímy na
výskyt povodní.
(12) Ministerstvo prostredníctvom správcu vodohos-
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podársky významných vodných tokov sprístupní
Komisii informácie o plánoch manamentu povodòového rizika v technických formátoch urèených Komisiou
na úèely spracovania a prenosu údajov vrátane tatistických údajov a kartografických údajov kadých es
rokov.
(13) Obec zosúlaïuje povo¾ovanie stavieb a urèovanie regulatívov priestorového usporiadania a funkèného vyuívania územia v územnom pláne obce alebo
v územnom pláne zóny s opatreniami na ochranu pred
povodòami, ktoré sú uvedené v schválenom pláne manamentu povodòového rizika a v jeho aktualizácii.
§9
Koordinácia plánu manamentu
povodòového rizika s plánom manamentu povodia
(1) Ministerstvo koordinuje prípravu a realizáciu plánu manamentu povodòového rizika s prípravou a realizáciou plánu manamentu povodia s cie¾om zvýi
efektívnos, zabezpeèi výmenu informácií a dosiahnu
súèinnos a úitok so zrete¾om na environmentálne ciele. Ministerstvo zabezpeèí, aby sa
a) mapy povodòového ohrozenia a mapy povodòového
rizika a ich následné prehodnotenia a aktualizácie
vypracovali tak, aby informácie, ktoré obsahujú,
boli v súlade s relevantnými informáciami získanými
pri príprave a realizácii plánov manamentu povodí
a aby sa koordinovali s analýzou charakteristík
èiastkového povodia, hodnotením vplyvov ¾udskej
èinnosti na stav povrchových vôd a podzemných vôd
a ekonomickou analýzou nakladania s vodami18)
a aby sa mohli do nich zaèleni,
b) prvé plány manamentu povodòového rizika a ich
následné prehodnotenia vypracovali koordinovane
s prehodnoteniami plánov manamentu povodí
a aby sa mohli do nich zaèleni,
c) aktívna úèas verejnosti, orgánov tátnej správy, orgánov územnej samosprávy a uívate¾ov vôd na príprave a realizácii plánov manamentu povodòového
rizika pod¾a potreby koordinovala s ich aktívnou
úèasou na príprave a pri realizácii plánov manamentu povodí.
(2) Ministerstvo zabezpeèí zapracovanie prvého plánu manamentu povodòového rizika a jeho aktualizáciu do plánu manamentu povodia a v potrebnom rozsahu do Vodného plánu Slovenska.19).
Poznámky pod èiarou k odkazom 16 a 19 znejú:

16) Napríklad zákon è. 261/2002 Z. z. o prevencii závaných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov, zákon 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. 364/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov, zákon è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
ivotné prostredie v znení neskorích predpisov.
17
) § 5 a 16 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení zákona è. 384/2009
Z. z.,
§ 2 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva, ivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky è. 2/2010,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho
územia povodia, environmentálnych cie¾och, ekonomickej
analýze a o vodnom plánovaní (oznámenie è. 396/2010 Z. z.).
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18

) § 13 ods. 3 písm. a) zákona è. 364/2004 Z. z. v znení zákona
è. 384/2009 Z. z.
19
) § 13 a 14 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení zákona
è. 384/2009 Z. z..

Poznámky pod èiarou k odkazom 20 a 33 sa vypúajú.
21. V § 10 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: okrem tátnych pozorovacích staníc a tátnych
pozorovacích objektov slúiacich na výkon hydrologickej sluby.
22. V § 10 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Zmenami podstatného významu sú zmeny
a) v spôsobe vyrozumenia orgánov ochrany pred povodòami,
b) osôb zaradených do ochrany pred povodòami a zmeny v pláne spojenia,
c) vo vymedzení územia, stavby, objektu alebo zariadenia chráneného pred povodòou,
d) pracovných síl a vecných prostriedkov urèených na
vykonávanie povodòového plánu..
23. V § 11 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12
a 13, ktoré znejú:
(12) Ak orgán ochrany pred povodòami zistí, e sa
podmienky pod¾a odseku 9 alebo odseku 10 splnili
a napriek tomu je naïalej vyhlásený II. stupeò povodòovej aktivity alebo III. stupeò povodòovej aktivity,
a) prednosta okresného úradu odvolá II. stupeò povodòovej aktivity alebo III. stupeò povodòovej aktivity,
ktorý vyhlásil starosta obce,
b) prednosta okresného úradu v sídle kraja odvolá
II. stupeò povodòovej aktivity alebo III. stupeò povodòovej aktivity, ktorý vyhlásil starosta obce alebo
prednosta okresného úradu,
c) minister odvolá II. stupeò povodòovej aktivity alebo
III. stupeò povodòovej aktivity, ktorý vyhlásil starosta obce, prednosta okresného úradu alebo prednosta okresného úradu v sídle kraja.
(13) Prednosta okresného úradu, prednosta okresného úradu v sídle kraja a minister odvolajú II. stupeò
povodòovej aktivity alebo III. stupeò povodòovej aktivity pod¾a odseku 12 a po vykonaní a prijatí záverov z vykonanej povodòovej prehliadky pod¾a § 13 ods. 7..
Doterají odsek 12 sa oznaèuje ako odsek 14.
24. § 13 vrátane nadpisu znie:
§ 13
Povodòová prehliadka
(1) Povodòovou prehliadkou sa
a) vyhodnocuje úèinnos realizovaných preventívnych
opatrení na ochranu pred povodòami pod¾a § 4
ods. 2 písm. a) a e) a opatrení na ochranu pred povodòami, ktoré boli vykonané v èase povodòovej situácie pod¾a povodòových plánov, na príkaz orgánu
ochrany pred povodòami alebo obce,
b) urèujú lokality, v ktorých sa poèas povodne vyskytli
prekáky obmedzujúce plynulé prúdenie vody,
a stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré v èase povodòovej situácie spôsobili zneèistenie vody,
c) zisujú
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1. nedostatky na vodných tokoch, stavbách, objektoch a zariadeniach, ktoré sú umiestnené
na vodných tokoch, na inundaèných územiach,
alebo na územiach ohrozovaných povodòami,
ktoré spôsobujú povodòové riziko, mohli by zvýi
existujúce povodòové riziko alebo spôsobi vznik
povodòového rizika,
2. stavby, ktoré sú umiestnené vo vodnom toku,
stavby kriujúce vodný tok a stavby na inundaènom území, na ktoré nebolo vydané stavebné povolenie alebo kolaudaèné rozhodnutie,
d) verifikujú odhady povodòových kôd a odhady kôd
na majetku, ktoré vznikli v priamej súvislosti s vykonávaním povodòových zabezpeèovacích prác a povodòových záchranných prác.
(2) Povodòovú prehliadku vykonáva okresný úrad
alebo okresný úrad v sídle kraja v súèinnosti so správcom vodohospodársky významných vodných tokov,
správcom drobného vodného toku, vyím územným
celkom, Hasièským a záchranným zborom, obcou
a vlastníkmi, správcami a uívate¾mi stavieb, objektov
a zariadení, ktoré sú umiestnené na vodnom toku, kriujú vodný tok alebo sú umiestnené na inundaènom
území. Povodòová prehliadka sa môe vykona súèasne s vykonaním tátneho vodoochranného dozoru
alebo s vykonaním odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu nad vodnými stavbami.36)
(3) Okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja
musí povodòovú prehliadku vykona
a) bezprostredne po povodni na povodòou postihnutých vodných tokoch a zaplavených územiach, keï
sa vykonanie povodòovej prehliadky spravidla spája
s overovaním správnosti vyhodnotenia povodòových
kôd a overovaním kôd na majetku, ktoré vznikli
v priamej súvislosti s vykonávaním povodòových zabezpeèovacích prác alebo povodòových záchranných prác,
b) najmenej raz za dva roky pod¾a povodòového plánu
zabezpeèovacích prác správcu vodohospodársky
významných vodných tokov alebo povodòového plánu zabezpeèovacích prác správcu drobného vodného toku,
c) na iados správcu vodohospodársky významných
vodných tokov, správcu drobného vodného toku alebo obce.
(4) Okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja
môe povodòovú prehliadku vykona z vlastného podnetu.
(5) Vykonanie povodòovej prehliadky je povinný
umoni
a) vlastník, správca alebo uívate¾ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku,
kriuje vodný tok alebo je umiestnené na inundaènom území,
b) vlastník, správca alebo uívate¾ nehnute¾nosti na
pobrenom pozemku alebo na území, ktoré je pravdepodobne ohrozené povodòami,
c) zhotovite¾ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku
alebo na inundaèné územie,
d) osoba, ktorá oznámila vznik povodòovej kody alebo
spôsobenie kody na majetku, ktorá vznikla v pria-
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mej súvislosti s vykonávaním povodòových zabezpeèovacích prác alebo povodòových záchranných
prác.
(6) Vlastník, správca alebo uívate¾ stavby, ktorá je
umiestnená na vodnom toku, kriuje vodný tok alebo je
na inundaènom území, je povinný pri povodòovej prehliadke na poiadanie predloi stavebné povolenie,
rozhodnutie o uívaní stavby alebo ohlásenie stavby
stavebnému úradu na nahliadnutie
a) okresnému úradu v sídle kraja, okresnému úradu,
správcovi vodohospodársky významných vodných
tokov alebo správcovi drobného vodného toku, ak je
stavba umiestnená na vodnom toku alebo kriuje
vodný tok,
b) okresnému úradu v sídle kraja, okresnému úradu
alebo obci, ak je stavba umiestnená na inundaènom
území.
(7) Okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja vyhotovuje z povodòovej prehliadky záznam, v ktorom
uvedie nedostatky zistené pri povodòovej prehliadke
a ïalie okolnosti charakterizujúce priebeh a výsledky
povodòovej prehliadky. Prílohou k záznamu z povodòovej prehliadky je zoznam stavieb, ktoré sú umiestnené
vo vodnom toku, stavieb kriujúcich vodný tok a stavieb na inundaèných územiach, na ktoré nebolo vydané stavebné povolenie, rozhodnutie o uívaní stavby
a stavieb, ktoré neboli ohlásené stavebnému úradu
a stavieb, ktorých vlastník, správca alebo uívate¾ pri
povodòovej prehliadke nepredloil na nahliadnutie
stavebné povolenie, rozhodnutie o uívaní stavby alebo
ohlásenie stavby stavebnému úradu. Okresný úrad
alebo okresný úrad v sídle kraja po povodòovej prehliadke z vlastného podnetu oznamuje stavebnému
úradu poruenia povinností na úseku stavebného poriadku.
(8) Okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja
rozhodnutím ukladá povinnos odstráni nedostatky
zistené pri povodòovej prehliadke a urèuje termín na
ich odstránenie. Splnenie povinnosti odstráni nedostatky zistené pri povodòovej prehliadke okresný úrad
alebo okresný úrad v sídle kraja zisuje povodòovou
prehliadkou najneskôr do desiatich pracovných dní po
uplynutí urèeného termínu. Ak sa poèas povodòovej
prehliadky zistí, e povinnos uloená rozhodnutím nebola splnená, okresný úrad alebo okresný úrad v sídle
kraja bezodkladne uloí sankcie za poruenie povinnosti pod¾a § 46 alebo § 47..
Poznámka pod èiarou k odkazu 36 znie:

36) § 56 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

25. V § 14 ods. 1 sa vypúa posledná veta.
26. V § 14 ods. 2 sa za slovo povodòami vkladajú
slová ministerstvo vnútra,.
27. V § 17 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Na
úèely tohto zákona sa povodòové zabezpeèovacie práce
vykonávané na stavbách povaujú za verejné práce
a výdavky vynaloené na ich vykonávanie sa uhrádzajú
z verejných prostriedkov..
28. V § 17 ods. 2 písm. o) sa za slovo èinnos vkla-
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dajú slová orgánov ochrany pred povodòami, povodòových komisií,.
29. V § 17 ods. 2 písm. p) sa na konci pripájajú tieto
slová: a hlásnej povodòovej sluby.
30. V § 18 ods. 3 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a k) sa oznaèujú ako písmená a) a j).
31. V § 18 ods. 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) opatrenia na predchádzanie ochoreniam pod¾a osobitného predpisu,8).
Doterajie písmená f) a j) sa oznaèujú ako písmená g) a k).
32. V § 18 ods. 3 písm. k) sa na konci pripájajú tieto
slová: vrátane èinnosti krízového tábu.
33. V § 18 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
pod¾a § 11 ods. 10.
34. V § 19 odsek 3 znie:
(3) Priebené správy o povodòovej situácii pod¾a
a) odseku 1 písm. a) okresný úrad bezodkladne po doruèení poskytne krajskému riadite¾stvu Hasièského
a záchranného zboru,
b) odseku 1 písm. b) tretieho bodu okresný úrad v sídle
kraja bezodkladne po doruèení poskytne krajskému
riadite¾stvu Hasièského a záchranného zboru..
35. V § 19 ods. 4 sa vypúajú slová z vlastných podkladov a zo správ predloených pod¾a odseku 3.
36. V § 19 odsek 6 znie:
(6) Osoba vyhodnocuje povodòové kody na majetku, ktorý má vo vlastníctve, v správe alebo v uívaní.
Vyhodnotenie povodòových kôd predkladá
a) osoba, ktorej zakladate¾om alebo zriaïovate¾om je
orgán tátnej správy alebo vyí územný celok, svojmu zakladate¾ovi alebo zriaïovate¾ovi v termíne
a spôsobom pod¾a pokynov zakladate¾a alebo zriaïovate¾a; ostatné osoby predkladajú vyhodnotenie
povodòových kôd do piatich pracovných dní od
èasu odvolania II. stupòa povodòovej aktivity obci,
v ktorej území povodòová koda vznikla,
b) obec a vyí územný celok v súhrnnej správe o priebehu povodní, ich následkoch, a vykonaných opatreniach, vynaloených výdavkoch a povodòových
kodách pod¾a odseku 9..
37. V § 19 odsek 9 znie:
(9) Súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, vynaloených výdavkoch a povodòových kodách predkladajú
a) obci do piatich pracovných dní od èasu odvolania
II. stupòa povodòovej aktivity
1. vlastník, správca a uívate¾ stavby, objektu alebo
zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku
alebo na inundaènom území a ktoré nie je vo
vlastníctve tátu alebo vyieho územného celku,
2. zhotovite¾ stavby, ktorá zasahuje do vodného
toku alebo na inundaèné územie,
3. právnická osoba a fyzická osoba  podnikate¾,
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ktoré na príkaz obce vykonávali povodòové záchranné práce,
obec a správca drobného vodného toku45a) okresnému úradu do desiatich pracovných dní od èasu odvolania II. stupòa povodòovej aktivity,
správca drobného vodného toku45b) ústrednému orgánu tátnej správy, ktorý je jeho zakladate¾om alebo zriaïovate¾om, do 20 pracovných dní od èasu odvolania II. stupòa povodòovej aktivity,
vyí územný celok okresnému úradu v sídle kraja
do 20 pracovných dní od èasu odvolania II. stupòa
povodòovej aktivity,
okresný úrad okresnému úradu v sídle kraja do
25 pracovných dní od èasu odvolania II. stupòa povodòovej aktivity,
okresný úrad v sídle kraja ministerstvu a ministerstvu vnútra do 30 pracovných dní od èasu odvolania
II. stupòa povodòovej aktivity..
Poznámky pod èiarou k odkazom 45a a 45b znejú:

45a) § 51 ods. 2 zákona è. 364/2004 Z. z.
45b
) § 51 ods. 1 zákona è. 364/2004 Z. z..

38. V § 19 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý
znie:
(10) Ministerstvo môe urèi termín predkladania
súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch
a vykonaných opatreniach, vynaloených výdavkoch
a povodòových kodách pred èasom odvolania II. stupòa povodòovej aktivity pod¾a § 11 ods. 10, ak povodne
zasiahli najmenej dve èiastkové povodia alebo, ak sa
povodne vyskytovali na rôznych miestach na území
Slovenskej republiky poèas dlhieho obdobia..
Doterají odsek 10 sa oznaèuje ako odsek 11.
39. V § 19 ods. 11 sa vypúajú slová Slovenskej republiky (ïalej len vláda)..
40. V § 20 odsek 1 znie:
(1) Inundaèné územie je územie pri¾ahlé k vodnému
toku, ktoré je poèas povodní zvyèajne zaplavované vodou vyliatou z koryta. Inundaèné územie smerom od
koryta vodného toku vymedzuje
a) záplavová èiara povodne vo vodnom toku, ktorá sa
urèuje
1. výpoètom priebehu hladiny vody povodne so
strednou pravdepodobnosou výskytu, ktorej
maximálny prietok odhadnutý ústavom sa dosiahne alebo prekroèí priemerne raz za 100 rokov,
2. geodetickým meraním priebehu záplavovej èiary
v èase kulminácie hladiny vody pri povodni, ktorej maximálny prietok ústav vyhodnotil ako prietok s dobou opakovania dlhou ako priemerne raz
za 50 rokov,
b) líniová stavba, ktorej úèelom alebo jedným z úèelov
je ochrana pred povodòami, ak zabezpeèuje ochranu pred povodòami pre maximálny prietok, ktorý sa
dosiahne alebo prekroèí priemerne raz za 100 rokov..
41. V § 20 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 10 sa oznaèujú ako odseky 2
a 9.
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42. V § 20 odsek 2 znie:
(2) Správca vodohospodársky významných vodných
tokov vypracuje pre lokalitu leiacu pri neohrádzovanom vodnom toku návrh na urèenie rozsahu inundaèného územia a predloí ho okresnému úradu. Rozsah
inundaèného územia urèí okresný úrad vyhlákou.46).
Poznámka pod èiarou k odkazu 46 znie:

46) § 5 zákona è. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej tátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

43. V § 20 ods. 3 sa slová navrhnutou pod¾a odseku 2 písm. b) a d) nahrádzajú slovami urèenou pod¾a
odseku 1 písm. b) a slová odseku 6 alebo odseku 7
písm. e) sa nahrádzajú slovami odseku 5 alebo odseku 6 písm. e).
44. V § 20 odsek 9 znie:
(9) V lokalite pri neohrádzovanom vodnom toku,
v ktorej nie je urèené inundaèné územie alebo nie je vyhotovená mapa povodòového ohrozenia, podkladmi
pre posudzovanie návrhu na umiestnenie stavby, objektu a zariadenia alebo pre posudzovanie iadosti
o povolenie èinnosti, ktorá je na inundaènom území zakázaná, sú
a) pravdepodobný priebeh záplavovej èiary povodne vo
vodnom toku, ktorej maximálny prietok sa dosiahne
alebo prekroèí priemerne raz za 100 rokov, alebo
b) priebeh záplavovej èiary v èase kulminácie hladiny
vody pri doteraz najväèej známej povodni..
Poznámka pod èiarou k odkazu 48 sa vypúa.
45. V § 21 ods. 1 sa slová § 20 ods. 6 a 7 nahrádzajú
slovami § 20 ods. 5 a 6.
46. V § 22 sa vypúa odsek 4.
47. V § 23 písm. b) úvodná veta znie: plní úlohy
vyplývajúce z èlenstva Slovenskej republiky v Európskej únii v hodnotení a manamente povodòových rizík
a prostredníctvom správcu vodohospodársky významných vodných tokov a poverených osôb zabezpeèuje podávanie správ o plnení úloh vyplývajúcich z právne záväzných aktov Európskej únie v oblastiach.
48. V § 23 sa písmeno c) dopåòa dvadsiatym druhým
bodom, ktorý znie:
22. zabezpeèuje zapracovanie výsledkov konzultácií
s verejnosou a pripomienok k návrhom prvých
plánov manamentu povodòového rizika, ich dokonèenie a zverejnenie do 22. decembra 2015; dokonèenie prehodnotenia a ak je to potrebné, dokonèenie a zverejnenie aktualizácie plánov
manamentu povodòového rizika kadých es
rokov,.
49. Doterají text § 23 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ministerstvo sprístupòuje verejnosti na svojom
webovom sídle
a) predbené hodnotenie povodòového rizika, jeho prehodnotenia a prípadné aktualizácie,
b) mapy povodòového ohrozenia a mapy povodòového
rizika, jeho prehodnotenia a aktualizácie,
c) plány manamentu povodòového rizika, jeho prehodnotenia a aktualizácie..
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53. V § 29 ods. 2 sa za slovom obrany vypúajú
slová Slovenskej republiky.

65. V § 44 odsek 3 znie:
(3) Osoba je povinná kodu na majetku v jej vlastníctve, správe alebo uívaní, ktorá vznikla v priamej súvislosti s vykonávaním povodòových zabezpeèovacích
prác alebo povodòových záchranných prác písomne
oznámi tomu, kto vydal príkaz na vykonávanie povodòových záchranných prác, alebo obci, na ktorej území
sa pokodený majetok nachádzal poèas povodne. Po
márnom uplynutí ustanovenej lehoty pod¾a odseku 2
nárok na náhradu tejto kody zaniká. Za kodu na majetku spôsobenú v priamej súvislosti s vykonávaním
povodòových zabezpeèovacích prác alebo povodòových
záchranných prác, zodpovedá tát. Peòanú náhradu
kody na majetku ustanovuje veobecný predpis o náhrade kody.71).

54. V § 36 ods. 3 písm. d) sa za slovo vnútra vkladá
èiarka a slová ministerstvu obrany, ústavu.

66. V § 44 ods. 5 sa slovo desiatich nahrádza slovom piatich.

55. V poznámke pod èiarou k odkazu 60 sa slová
písm. i) nahrádzajú slovami písm. j).

67. V § 44 ods. 6 sa slová výku peòanej náhrady
urèuje nahrádzajú slovami o výke uznanej peòanej
náhrady rozhoduje.

50. V § 24 písm. c) deviatom bode a § 25 písm. c) dvanástom bode sa vypúajú slová vlastníkovi, správcovi
a uívate¾ovi dotknutého pozemku, stavby, objektu alebo zariadenia.
51. V § 24 sa písmeno c) dopåòa trinástym bodom,
ktorý znie:
13. prejednáva priestupky na úseku ochrany pred
povodòami a ukladá pokuty,.
52. V § 26 ods. 5 sa vypúa písmeno d).
Poznámka pod èiarou k odkazu 53 sa vypúa.

56. V § 37 ods. 6 sa slová tátnej plavebnej
správy61) nahrádzajú slovami Dopravného úradu61).
Poznámka pod èiarou k odkazu 61 znie:

61) § 39 zákona è. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

57. V § 42 ods. 1 sa slová Európskeho spoloèenstva
nahrádzajú slovami Európskej únie.
58. Poznámka pod èiarou k odkazu 69 znie:

69) Zákon è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskej únie v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych trukturálnych a investièných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

59. V § 42 ods. 3 druhá veta znie: Na financovanie
mono poui aj prostriedky zo Spoloèných programov
Slovenskej republiky a Európskej únie, iné prostriedky
zo zahranièia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv medzi Slovenskou republikou a inými tátmi a prostriedky Environmentálneho fondu pod¾a osobitných predpisov.69).
Poznámka pod èiarou k odkazu 70 sa vypúa.
60. V § 42 ods. 4 sa za slovo nových vkladajú slová
alebo rekontrukciu vybudovaných.
61. V § 42 ods. 5 sa slová § 20 ods. 10 nahrádzajú
slovami § 20 ods. 9.
62. V § 43 ods. 4 sa za slovo slubou, vkladajú slová
výdavky ústavu na hydrologické merania a pozorovania, ktorými sa zaznamenáva priebeh povodne,.
63. V § 43 ods. 5 písm. a) druhom bode sa slová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, nahrádzajú
slovami ministerstvo obrany,.
64. V § 44 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Nárok
na peòanú náhradu za splnenú osobnú pomoc zaniká
uplynutím piatich pracovných dní od èasu odvolania
II. stupòa povodòovej aktivity..

68. V § 46 ods. 1, 2 a 4 sa za slovo úrad vkladajú
slová alebo okresný úrad v sídle kraja.
69. V § 46 ods. 1 písm. a) sa slová § 20 ods. 6 a 7 nahrádzajú slovami § 20 ods. 5 a 6.
70. V § 46 ods. 1 písm. c) sa slová § 13 ods. 3 a 4 nahrádzajú slovami § 13 ods. 4 a 5.
71. V § 46 ods. 1 sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno e).
72. V § 46 ods. 6 sa za slovo úradom vkladajú slová
alebo okresným úradom v sídle kraja.
73. V § 47 ods. 4 sa za slovo úrad vkladajú slová
a okresný úrad v sídle kraja.
74. V § 48 odsek 2 znie:
(2) Veobecný predpis o správnom konaní sa nevzahuje na
a) vydávanie príkazov na vykonanie opatrení potrebných na zabezpeèenie ochrany pred povodòami pod¾a § 24 písm. d) iesteho bodu, § 25 písm. d) iesteho bodu a § 27 ods. 11 a 15,
b) schva¾ovanie
1. povodòových plánov pod¾a § 10 ods. 4,
2. tatútov povodòových komisií pod¾a § 27 ods. 8
a 10,
3. vodných stavov a prietokov, ktoré zodpovedajú
stupòom povodòovej aktivity pod¾a § 11 ods. 2
a § 23 ods. 1 písm. c) dvanásteho bodu,
c) urèovanie inundaèných území pod¾a § 20 ods. 2..
75. Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 49a
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. mája 2015
(1) Stavby, objekty a zariadenia, ktorých umiestnenie na inundaènom území je zakázané, ale ku dòu urèenia inundaèného územia boli právoplatne povolené
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pod¾a osobitného predpisu,75) zostávajú zachované.
Vlastník, správca alebo uívate¾ týchto stavieb, objektov a zariadení je povinný vykona opatrenia na ich
ochranu pred povodòami do jedného roka odo dòa urèenia inundaèného územia na vlastné náklady.
(2) Správca vodohospodársky významných vodných
tokov predloí prehodnotenie
a) predbeného hodnotenia povodòového rizika a jeho
aktualizáciu pod¾a § 5 ods. 7 prvýkrát do 22. decembra 2018,
b) plánov manamentu povodòového rizika a ich aktualizáciu pod¾a § 8 ods. 11 prvýkrát do 22. decembra
2020.
(3) Ministerstvo prostredníctvom správcu vodohospodársky významných vodných tokov sprístupní Komisii
a) prehodnotenie predbeného hodnotenia povodòového rizika a jeho aktualizáciu pod¾a § 5 ods. 8 prvýkrát do 22. marca 2019,
b) informácie o mapách povodòového ohrozenia pod¾a
§ 6 ods. 9 písm. b) prvýkrát do 22. marca 2020,
c) informácie o mapách povodòového rizika pod¾a § 7
ods. 5 písm. b) prvýkrát do 22. marca 2020.
d) informácie o plánoch manamentu povodòového rizika pod¾a § 8 ods. 11 prvýkrát do 22. marca 2016.
(4) Ministerstvo prostredníctvom správcu vodohospodársky významných vodných tokov poskytne
a) mapu povodòového ohrozenia pod¾a § 6 ods. 9
písm. a) prvýkrát do 22. marca 2020,
b) mapu povodòového rizika pod¾a § 7 ods. 5 písm. a)
prvýkrát do 22. marca 2020.
(5) Ministerstvo
a) uverejní èasový a vecný harmonogram prehodnocovania a aktualizácie plánov manamentu povodòového rizika pod¾a § 23 ods. 1 písm. c) iesteho bodu
prvýkrát do 22. decembra 2018,
b) sprístupní verejnosti na úèely predkladania písom-
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ných pripomienok a námetov návrhy aktualizovaných plánov manamentu povodòového rizika pod¾a
§ 23 ods. 2 písm. c) prvýkrát do 22. decembra 2020,
c) zabezpeèí prehodnotenie, a ak je to potrebné, aktualizáciu plánov manamentu povodòového rizika
pod¾a § 23 ods. 1 písm. c) dvadsiateho druhého bodu
prvýkrát do 22. decembra 2021..
76. V § 50 ods. 2 sa vypúajú písmená a) a d).
Doterajie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená a) a b).
77. V § 51 sa slová právne akty Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzné akty.
78. Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:
§ 52a
Zruujú sa:
1. Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 313/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbenom hodnotení povodòového rizika a o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní.
2. Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 112/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, prehodnocovaní a aktualizácii plánov manamentu povodòového rizika..
79. V prílohe slová PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A sa nahrádzajú slovami
PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV.
80. Slová obvodná povodòová komisia vo vetkých
tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami
okresná povodòová komisia v príslunom tvare.
Èl. II
Tento zákona nadobúda úèinnos 1. mája 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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72
ZÁKON
zo 17. marca 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení zákona è. 547/2011 Z. z. a zákona
è. 352/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 sa odsek 1 dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) podpory protidrogových aktivít..
2. V § 2 ods. 2 písm. b) sa slovo spolufinancovanie
nahrádza slovom financovanie.
3. § 2 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Dotáciu pod¾a odseku 1 písm. l) mono poskytnú na
a) nákup materiálneho a technického vybavenia na
realizáciu aktivít a èinností v protidrogovej oblasti,
b) vzdelávacie aktivity v protidrogovej oblasti,
c) prípravu, zabezpeèenie alebo vykonávanie metodickej èinnosti v protidrogovej oblasti,
d) podporu alebo propagáciu národnej protidrogovej
stratégie,
e) prevenciu drogovej závislosti, lieèbu drogovo závislých osôb alebo resocializáciu drogovo závislých
osôb,
f) tvorbu a rozvoj systému monitoringu drogovej situácie v Slovenskej republike alebo hodnotenie drogovej
situácie v Slovenskej republike,
g) zmenu stavby alebo stavebnú úpravu zariadení urèených na prevenciu, lieèbu alebo resocializáciu
drogovo závislých osôb..
4. V § 3 ods. 5 uvádzacia veta znie: Prílohou k iadosti o poskytnutie dotácie pod¾a § 2 ods. 1 písm. a)
okrem dokladov pod¾a osobitného predpisu3a) je.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 8a ods. 5 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov..

5. V § 3 ods. 6 sa slovo dotáciu nahrádza slovami
poskytnutie dotácie a nad slovom výzvy sa vypúa
odkaz 5 vrátane poznámky pod èiarou.
6. § 3 sa dopåòa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
(8) iadosti o poskytnutie dotácie pod¾a § 2 ods. 1
písm. a) vyhodnocuje Vedecká rada ministerstva (ïalej
len rada) zriadená ministerstvom. Èlen rady nesmie
by iadate¾om ani zaujatý vo vzahu k iadate¾ovi. Èlen
rady ani jemu blízka osoba8) nesmie by tatutárnym

orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu iadate¾a,
ani spoloèníkom právnickej osoby, ktorá je iadate¾om.
Èlenom rady nesmie by ani osoba, ktorá je zamestnancom iadate¾a alebo zamestnancom záujmového zdruenia podnikate¾ov, ktorého je iadate¾ èlenom.
(9) Rada je pri vyhodnocovaní iadostí o poskytnutie
dotácie pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) nezávislá a vyhodnocuje ich pod¾a kritérií a postupu ustanovených veobecne
záväzným právnym predpisom vydaným pod¾a § 5
ods. 9..
7. § 4 znie:
§ 4
(1) Dotáciu pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) a l) mono poskytnú iadate¾ovi, ktorým je právnická osoba alebo
fyzická osoba.
(2) Z celkových nákladov na rieenie projektu mono
poskytnú dotáciu pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) a l) najviac
do výky 95 % nákladov na projekt, prièom iadate¾ je
povinný preukáza, e má na financovanie projektu zabezpeèených najmenej 5 % z iných zdrojov.
(3) Dotáciu pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) a l) nemono
poskytnú na
a) úhradu záväzkov iadate¾a z predchádzajúcich rozpoètových rokov,
b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpoètových rokoch,
c) úhradu miezd, platov, sluobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní; to neplatí, ak
ide o dotáciu na úèely pod¾a § 2 ods. 1 písm. i) a l)
alebo ak je iadate¾om Slovenský Èervený krí, v rozsahu pod¾a odseku 5.
(4) Dotáciu pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) a l) nemono
poskytnú iadate¾ovi, ktorý bol právoplatne odsúdený
za trestný èin proti majetku alebo za iný úmyselný
trestný èin.
(5) Ak je iadate¾om o poskytnutie dotácie pod¾a § 2
ods. 1 písm. b) a l) Slovenský Èervený krí, mono poskytnú dotáciu na mzdové náklady, odmeny vyplácané na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného
pomeru, poistné na sociálne poistenie, príspevky na
starobné dôchodkové sporenie a poistné na verejné
zdravotné poistenie za zamestnancov Slovenského
Èerveného kría najviac vo výke 50 % z celkovej sumy
dotácie.
(6) Dotáciu pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) a l) mono poskytnú iadate¾ovi na základe písomnej iadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohách è. 2 a 4.
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(7) Prílohou k iadosti o poskytnutie dotácie pod¾a
§ 2 ods. 1 písm. b) a l) okrem dokladov pod¾a osobitného predpisu3a) je
a) popis projektu, na ktorý sa poaduje dotácia,
b) truktúrovaný rozpoèet projektu,
c) doklad o zriadení alebo zaloení iadate¾a, ak je iadate¾om právnická osoba,
d) výpis z obchodného registra alebo obdobného registra, ak ide o právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do
takéhoto registra,
e) výpis zo ivnostenského registra alebo obdobného
registra, ak ide o iadate¾a, ktorým je samostatne zárobkovo èinná osoba zapísaná v ivnostenskom
registri4) alebo v obdobnom registri osvedèujúcom
oprávnenie na vykonávanie èinnosti,
f) výpis z registra trestov nie starí ako tri mesiace, ak
je iadate¾om fyzická osoba,
g) doklad o zabezpeèení financovania projektu z iných
zdrojov pod¾a odseku 2.

Èiastka 23

Poznámky pod èiarou k odkazom 6 a 7 sa vypúajú.
8. V § 5 ods. 3 sa slová ods. 6 nahrádzajú slovami
ods. 7 a 8 a slovo overenej sa nahrádza slovom
osvedèenej.
9. V § 5 ods. 4 písm. f) sa za slovo úètu vkladajú
slová osobitne zriadeného pre poskytnutú dotáciu.
10. V § 5 ods. 5 prvá veta znie: Kontrolu splnenia
podmienok poskytnutia dotácie pod¾a tohto zákona
a kontrolu dodriavania podmienok dohodnutých
v zmluve o poskytnutí dotácie vykonáva ministerstvo
pod¾a osobitného predpisu.12).
11. V § 5 ods. 8 písm. c) sa slová pod¾a § 3 ods. 6 tohto zákona alebo oznámenie pod¾a § 4 ods. 7 tohto zákona, ktoré obsahujú okrem náleitostí pod¾a tohto zákona alebo osobitného zákona,5) nahrádzajú slovami
pod¾a § 3 ods. 6 alebo § 4 ods. 9, ktorá obsahuje.

(8) Prílohou k iadosti o poskytnutie dotácie pod¾a
§ 2 ods. 3 písm. g) okrem dokladov pod¾a odseku 7 je
a) výpis z katastra nehnute¾ností alebo list vlastníctva
alebo zmluva o nájme nehnute¾nosti alebo zmluva
o výpoièke nehnute¾nosti najmenej na obdobie desiatich rokov odo dòa predloenia iadosti o poskytnutie dotácie,
b) èestné vyhlásenie iadate¾a, ktorý je vlastníkom nehnute¾nosti, e nezmení vlastnícke právo k nehnute¾nosti najmenej po dobu desiatich rokov odo dòa
odovzdania stavby do uívania,
c) èestné vyhlásenie iadate¾a, e dokonèenú alebo zrekontruovanú stavbu bude vyuíva na úèel, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá, najmenej po dobu
desiatich rokov od dokonèenia alebo rekontrukcie
stavby,
d) písomný súhlas vetkých vlastníkov nehnute¾nosti
so stavebnými úpravami, ak iadate¾ nie je vlastníkom nehnute¾nosti,
e) právoplatné stavebné povolenie alebo doklad o ohlásení stavby príslunému stavebnému úradu.

12. V § 5 ods. 8 písm. c) sa vkladá nový prvý a druhý
bod, ktoré znejú:
1. termín, do ktorého mono predloi iados o poskytnutie dotácie,
2. spôsob predloenia iadosti o poskytnutie dotácie,.

(9) iadate¾ o poskytnutie dotácie pod¾a § 2 ods. 1
písm. b) a l) predkladá ministerstvu iados na základe verejnej výzvy, ktorú ministerstvo zverejòuje na svojom webovom sídle.

§ 6b

(10) iadosti o poskytnutie dotácie pod¾a § 2 ods. 1
písm. b) a l) vyhodnocuje najmenej trojèlenná komisia
zriadená ministerstvom. Èlen komisie nesmie by iadate¾om ani zaujatý vo vzahu k iadate¾ovi. Èlen komisie ani jemu blízka osoba8) nesmie by tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu iadate¾a,
ani spoloèníkom právnickej osoby, ktorá je iadate¾om.
Èlenom komisie nesmie by ani osoba, ktorá je zamestnancom iadate¾a alebo zamestnancom záujmového
zdruenia podnikate¾ov, ktorého je iadate¾ èlenom.
(11) Komisia je pri vyhodnocovaní iadostí o poskytnutie dotácie pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) a l) nezávislá
a vyhodnocuje ich pod¾a kritérií a postupu ustanovených veobecne záväzným právnym predpisom vydaným pod¾a § 5 ods. 9..

Doterajie body 1 a 8 sa oznaèujú ako body 3 a 10.
13. V § 5 ods. 8 písm. c) tretí bod znie:
3. základný cie¾ projektu,.
14. V § 5 ods. 8 písm. c) deviatom bode sa za slovo
zloenie vkladajú slová rady alebo.
15. § 5 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Kritériá a postup na vyhodnocovanie iadostí
o poskytnutie dotácie pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) a l)
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo..
16. Za § 6a sa vkladá § 6b, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 1. júna 2015
iadosti o poskytnutie dotácie, o ktorých nebolo rozhodnuté pred 1. júnom 2015, sa posúdia pod¾a tohto
zákona v znení úèinnom do 31. mája 2015..
17. V prílohe è. 1 sa slovo Spolufinancovanie nahrádza slovami Financovanie z iných zdrojov a vypúa sa táto veta: Vyhlasujem, e súhlasím so spracovaním a zverejnením osobných údajov pod¾a zákona
è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorích predpisov, a to týchto údajov: meno a priezvisko/názov iadate¾a, adresa sídla alebo miesto podnikania, IÈO..
18. V prílohe è. 2 sa vypúajú tieto vety: Vyhlasujem, e súhlasím so spracúvaním a zverejnením osobných údajov pod¾a zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane
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osobných údajov v znení neskorích predpisov, a to
týchto údajov: meno a priezvisko iadate¾a, adresa iadate¾a. Tento súhlas platí poèas celej doby spracovania
a je moné odvola ho písomne..

týchto údajov: meno a priezvisko iadate¾a, adresa iadate¾a a IÈO. Tento súhlas platí poèas celej doby spracovania a je moné odvola ho písomne..

19. V prílohe è. 3 sa vypúajú tieto vety: Vyhlasujem, e súhlasím so spracúvaním a zverejnením osobných údajov pod¾a zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorích predpisov, a to

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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73
ZÁKON
z 19. marca 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v
znení
zákona
è.
36/1967
Zb.,
zákona
è. 158/1969 Zb., zákona è. 49/1973 Zb., zákona
è. 20/1975 Zb., zákona è. 133/1982 Zb., zákona
è. 180/1990 Zb., zákona è. 328/1991 Zb., zákona
è. 519/1991 Zb., zákona è. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 281/1996 Z. z., zákona è. 211/1997 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 359/1997
Z. z., zákona è. 124/1998 Z. z., zákona è. 144/1998
Z. z., zákona è. 169/1998 Z. z., zákona è. 187/1998
Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona è. 233/1998
Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 318/1998 Z. z., zákona
è. 331/1998 Z. z., zákona è. 46/1999 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 66/1999 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 185/1999 Z. z., zákona è. 223/1999 Z. z.,
zákona è. 303/2001 Z. z., zákona è. 501/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona è. 232/2002 Z. z., zákona è. 424/2002 Z. z., zákona è. 451/2002 Z. z., zákona
è. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 75/2003 Z. z., zákona
è. 353/2003 Z. z., zákona è. 530/2003 Z. z., zákona
è. 589/2003 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z., zákona
è. 371/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 428/2004 Z. z., zákona
è. 613/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 36/2005 Z. z., zákona è. 290/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 24/2007 Z. z., zákona
è. 84/2007 Z. z., zákona è. 273/2007 Z. z., zákona
è. 335/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 384/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

484/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z.,
487/2009 Z. z., zákona è. 495/2009 Z. z.,
575/2009 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z.,
183/2011 Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z.,
348/2011 Z. z., zákona è. 388/2011 Z. z.,
335/2012 Z. z., zákona è. 64/2013 Z. z.,
75/2013 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z.,
106/2014 Z. z., zákona è. 151/2014 Z. z.,
180/2014 Z. z., zákona è. 335/2014 Z. z. a
353/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V § 76 ods. 1 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) a j), ktoré znejú:
h) nevstupoval alebo iba obmedzene vstupoval do
domu alebo bytu, na pracovisko alebo iné miesto,
kde býva, zdriava sa alebo ktoré pravidelne navtevuje osoba, ktorej telesnú integritu alebo duevnú
integritu ohrozuje,
i) písomne, telefonicky, elektronickou komunikáciou
alebo inými prostriedkami úplne alebo èiastoène nekontaktoval osobu, ktorej telesná integrita alebo duevná integrita môe by takýmto konaním ohrozená,
j) sa na urèenú vzdialenos nepriblioval alebo iba obmedzene priblioval k osobe, ktorej telesná integrita
alebo duevná integrita môe by jeho konaním
ohrozená,.
Doterajie písmeno h) sa oznaèuje ako písmeno k).
2. V § 172 ods. 1 sa za slová Odpor proti platobnému
rozkazu sa musí vkladá slovo vecne.
3. V § 174 ods. 1 sa za slová odpor s vkladá slovo
vecným.
4. Za § 200f sa vkladajú § 200g a 200h, ktoré vrátane
nadpisu nad paragrafom znejú:
Konanie o niektorých otázkach
ochranných opatrení
§ 200g
Vydanie osvedèenia o ochrannom opatrení
(1) Súd, ktorý nariadil predbené opatrenie alebo
v záujme ochrany telesnej integrity alebo duevnej integrity rozhodol o obmedzení výkonu práv, je prísluný
na
a) vydávanie, opravu a zruenie osvedèenia o ochrannom opatrení,
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b) poskytnutie informácie o orgánoch doiadaného
èlenského tátu.
(2) Súd po splnení podmienok pod¾a osobitného
predpisu30h) bezodkladne vydá osvedèenie o ochrannom opatrení na osobitnom tlaèive.
(3) Súd na iados vydá osvedèenie o ochrannom
opatrení bezodkladne aj na viacjazyènom tlaèive pod¾a
osobitného predpisu.
§ 200h
Úprava a neuznanie ochranného opatrenia
vydaného v inom èlenskom táte Európskej únie
(1) Súd s agendou ochranných opatrení v obèianskych veciach30i) je prísluný na
a) úpravu ochranného opatrenia vydaného v inom
èlenskom táte Európskej únie pod¾a osobitného
predpisu,30h)
b) pozastavenie úèinkov uznania, zruenie úèinkov
uznania a neuznanie ochranného opatrenia vydaného v inom èlenskom táte Európskej únie pod¾a osobitného predpisu.
(2) Súd na návrh ochranné opatrenie nariadené
v inom èlenskom táte Európskej únie v potrebnom
rozsahu uznesením upraví tak, aby bola zachovaná
jeho vykonate¾nos s oh¾adom na zmenu okolností spojených s pobytom osoby v Slovenskej republike; rozsah
povinností uloených ochranným opatrením tým nie je
dotknutý.
(3) Proti uzneseniu pod¾a odseku 2 je prípustné odvolanie; odvolanie nemá odkladný úèinok.
(4) V konaní o niektorých otázkach ochranných opatrení nie je potrebné nariaïova pojednávanie a súd rozhoduje vdy uznesením..
Poznámky pod èiarou k odkazom 30h a 30i znejú:

30h) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 606/2013 zo dòa 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní
ochranných opatrení v obèianskych veciach (Ú. v. EÚ
L 181, 29. 6. 2013).
30i
) § 14g zákona è. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov
Slovenskej republiky a o zmene zákona è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov
v znení zákona è. 54/2015 Z. z..

Èl. II
Zákon è. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych
poh¾adávok v znení zákona è. 608/2004 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009
Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z., zákona è. 224/2010
Z. z. a zákona è. 183/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. c) sa slová uzavretia zmluvy o prevode
správy súdnej poh¾adávky nahrádzajú slovami doruèenia výkazu nezaplatených súdnych poh¾adávok (ïalej len výkaz).
2. V § 3 ods. 3 sa slová zmluvou o prevode správy
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súdnej poh¾adávky ju súd, na ktorom súdna poh¾adávka vznikla, prevedie na Krajský súd v Bratislave
nahrádzajú slovami zale súd, na ktorom súdna poh¾adávka vznikla, výkaz Krajskému súdu v Bratislave.
3. V § 3 ods. 4 sa slová zmluvy o prevode správy súdnej poh¾adávky je opis osobitnej evidencie nahrádzajú
slovami výkazu je.
4. V § 6 ods. 3 sa slová uzavretia zmluvy o prevode
správy súdnej poh¾adávky nahrádzajú slovami doruèenia výkazu.
Èl. III
Zákon è. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov
Slovenskej republiky a o zmene zákona è. 99/1963 Zb.
Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 428/2004 Z. z., zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 511/2007 Z. z., zákona
è. 517/2008 Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009
Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z., zákona è. 503/2009
Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z., zákona è. 348/2011
Z. z., zákona è. 388/2011 Z. z., zákona è. 75/2013 Z. z.,
zákona è. 495/2013 Z. z., zákona è. 336/2014 Z. z.
a zákona è. 54/2015 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 14f sa vkladá § 14g, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 14g
Súd s agendou ochranných opatrení
v obèianskych veciach
(1)Na konanie vo veciach ochranného opatrenia v obèianskych veciach nariadeného v inom èlenskom táte
Európskej únie je prísluný Okresný súd Bratislava III;
jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
(2) Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní vo veciach pod¾a odseku 1 je prísluný
Krajský súd v Bratislave..
Èl. IV
Zákon è. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona è. 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona
è. 218/2007 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 497/2008 Z. z., zákona è. 498/2008 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 257/2009 Z. z., zákona
è. 317/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 576/2009 Z. z., zákona è. 224/2010 Z. z., zákona
è. 547/2010 Z. z., zákona è. 33/2011 Z. z., zákona
è. 262/2011 Z. z., zákona è. 313/2011 Z. z., zákona
è. 246/2012 Z. z., zákona è. 334/2012 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 428/2012
Z. z., zákona è. 204/2013 Z. z., zákona è. 1/2014 Z. z.
a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 260/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
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V § 348 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
h) dopustí sa závaného alebo opakovaného konania,
aby zmaril zákaz alebo obmedzenie kontaktu, vstupu alebo priblíenia sa vydané a osvedèené pod¾a
osobitného predpisu alebo vydané na základe rozhodnutia súdu v obèianskom súdnom konaní,.
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Doterajie písmená h) a j) sa oznaèujú ako písmená i) a k).
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.

Èiastka 23

Zbierka zákonov è. 74/2015

Strana 697

74
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 25. marca 2015,
ktorou sa dopåòa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 116/2014 Z. z.
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 po
dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky
ustanovuje:

3. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 13a
Prechodné ustanovenia
k roènému zúètovaniu poistného za rok 2014

Èl. I
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 116/2014 Z. z. 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 sa dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 3 sa písmeno g) dopåòa ôsmym a desiatym bodom, ktoré znejú:
8. celkovú výku príjmu pre uplatnenie odpoèítate¾nej poloky pod¾a § 16 ods. 16 a 18 zákona,
9. celkovú výku príjmov okrem príjmov pod¾a
bodu 8,
10. odpoèítate¾nú poloku pod¾a § 13a a § 16 ods. 16
a 18 zákona..
2. V § 4 ods. 1 písm. b) sa za slovo nedoplatok vkladajú slová alebo preddavok na poistné.

(1) Údaje potrebné na výpoèet roèného zúètovania
poistného za rok 2014 sú uvedené v prílohe è. 5.
(2) Podkladom na roèné zúètovanie poistného plateného tátom pod¾a § 9 za rok 2014 je aj poèet poistencov 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..
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4. Za prílohu è. 4 sa dopåòa príloha è. 5, ktorá vrátane nadpisu znie:
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 116/2014 Z. z.

Údaje potrebné na výpoèet roèného zúètovania poistného za rok 2014
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
(v eurách)

Zamestnanec

Sadzba poistného
Minimálny VZ
minimálny
preddavok/poistné
Maximálny VZ

Zamestnávate¾

Platite¾ poistného
pod¾a § 11
ods. 2 zákona

Kapitálové príjmy
a ostatné príjmy

Roèné poistné
základná sadzba
4%

Nie je urèený

Nie je urèený

4 025,00

4 025,00

48 300,00

161,00

80,50

1 932,00

966,00

Sadzba poistného
Minimálny VZ

10 %

5%

10 %

5%

Nie je urèený

Dividendy
za obdobie
do 31. decembra
2012

Nie je urèený

Nie je urèený

4 025

4 025

48 300

maximálny
preddavok/poistné

402,50

201,25

4 830,00

2 415,00

Sadzba poistného
Minimálny VZ

14 %

7%

14 %

7%

402,50

402,50

4 830,00

minimálny
preddavok/poistné
Maximálny VZ

56,35

28,17

676,20

4 025,00

4 025,00

48 300,00

maximálny
preddavok/poistné

563,50

281,75

6 762,00

3 381,00

Sadzba poistného
Minimálny VZ

14 %

7%

14 %

7%

402,50

402,50

4 830,00

minimálny
preddavok/poistné
Maximálny VZ

56,35

28,17

676,20

4 025,00

4 025,00

48 300,00

maximálny
preddavok/poistné

563,50

281,75

6 762,00

3 381,00

Sadzba poistného
Maximálny VZ

14 %

7%

14 %

7%

48 300,00
6 762,00

3 381,00

maximálne poistné
Platite¾ dividend

Nie je urèený

zníená sadzba
2%

maximálny
preddavok/poistné

minimálny
preddavok/poistné
Maximálny VZ

Samostatne
zárobkovo
èinná osoba

Preddavok na poistné mesaèný
základná sadzba
zníená sadzba
4%
2%

Sadzba poistného
Maximálny VZ

14 %

14 %

48 300,00

maximálny
preddavok/poistné

6 762,00

48 300,00
6 762,00

Sadzba poistného

10 %

Maximálny VZ *)

48 300,00

maximálny
preddavok/poistné

4 830,00

338,10

338,10

5%
2 415,00
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Zbierka zákonov è. 74/2015

Preddavok na poistné mesaèný
základná sadzba
zníená sadzba
Dividendy
za obdobie
od 1. januára 2013
vyplatené zo
zahranièia

Sadzba poistného
Maximálny VZ
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Roèné poistné
základná sadzba
14 %

zníená sadzba

48 300,00

maximálny
preddavok/poistné

6 762,00

Vysvetlivky:
VZ  vymeriavací základ.

*) Od vymeriavacieho základu pre dividendy, ktoré vznikli v úètovnom období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012 a boli vyplatené
v roku 2014, sa odpoèítava suma minimálneho vymeriavacieho základu vo výke 402,50 eura..

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. apríla 2015.

Viliam Èislák v. r.
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