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Štrbské pleso 19.-20. novembra 2012 

 
1. Návrhy v predlegislatívnom štádiu 

 

A) Z tripartitných rokovaní k pripravovaným zmenám zákona č. 124/2006 Zb. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) 

Za účasti zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (výkonných podpredsedov ZMOS pánov J. Turčány-
ho a M. Mušku), AZZZ SR, RÚZ, KOZ SR, Národného inšpektorátu práce, Ministerstva zdravotníctva SR 
a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa na ministerstve práce na úrovni štátneho tajomníka 
pána B. Ondruša (v jeho neprítomnosti na úrovni riaditeľa odboru ochrany práce pána D. Adamčeka) 
uskutočnili tripartitné rokovania k pracovnému návrhu novely Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci dňa 24.09.2012, 15.10.2012 a 29.10.2012. Prítomným boli prezentované navrhované body pracov-
ného návrhu novely zákona, ktoré vyplynuli z  implementácie úloh Programového vyhlásenia vlády Slo-
venskej republiky na roky 2012 – 2016, ako aj z aplikačnej praxe. K jednotlivým bodom vznášali členovia 
pracovnej skupiny pripomienky. 

Združenie miest a obcí Slovenska zásadne požadovalo, aby predkladateľ uviedol a zdôvodnil predpoklada-
né finančné dopady návrhu zákona na rozpočty územnej samosprávy, a to nielen na bežný rok, ale aj na 
tri nasledujúce rozpočtové roky. ZMOS tiež požadovalo, aby predkladateľ uviedol aj návrhy na úhradu 
zvýšených výdavkov dôvodiac ustanovením  § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravid-
lách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle ktorého „Pri návrhoch zákonov a 
ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, opatrení ústredných orgánov štátnej správy a iných 
materiálov predkladaných na rokovanie vlády a národnej rady musia byť uvedené a zdôvodnené ich pred-
pokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy, a to nielen na bežný rok, ale aj na tri nasledu-
júce rozpočtové roky. Spolu s tým musia byť uvedené aj návrhy na úhradu zvýšených výdavkov alebo na 
úhradu úbytku príjmov.“ 
 
Združenie miest a obcí Slovenska odmietlo podporiť novelu Zákona o bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci v jej novelizačných bodoch 2, 3, 4 a 5 týkajúcich sa § 11 upravujúceho tzv. Rekondičné pobyty 
a trvalo na zachovaní súčasnej právnej úpravy z dôvodu potreby nenavyšovania nákladov zamestnávate-
ľov na zamestnancov. (Napr. novelizačným bodom 2 navrhoval predkladateľ vypustiť v § 11 ods. 3, návrh 
odôvodnil predkladateľ nasledovne: „Pre podmienku účelnosti rekondičného pobytu z hľadiska prevencie 
profesionálneho poškodenia zdravia sa vypúšťajú vymenované faktory pracovného prostredia, ktorým by 
mohol byť zamestnanec exponovaný pri práci. Tým sa umožňuje, aby lekár pracovnej zdravotnej služby 
posúdil účelnosť rekondičného pobytu aj pri týchto faktoroch.“  V rámci novelizačného bodu 5 navrhoval 
predkladateľ v § 11 ods. 14 slová „sedem dní“ nahradiť slovami „dva týždne“, čím by došlo k predĺženiu 
dĺžky rekondičného pobytu zo sedem dní na dva týždne odôvodňujúc potrebou zvýšiť starostlivosť 
o zamestnancov v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania.). Názor ZMOS zachovať súčasnú 
právnu úpravu rekondičných pobytov podporili aj ostatní zástupcovi zamestnávateľov - AZZZ SR a RÚZ. 
Návrh predkladateľa podporili zástupcovia KOZ SR. Zástupcovia Ministerstva zdravotníctva uviedli, že so 
zachovaním súčasnej právnej úpravy rekondičných pobytov nemajú problém. B. Ondruš, štátny tajomník 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR poznamenal, že rezort dôkladne zhodnotí vznesené pripo-
mienky sociálnych partnerov a že predložený návrh zákona nie je definitívnou podobou novely. 
 

 



Združenie miest a obcí Slovenska tiež zásadne nesúhlasilo s vypustením druhej vety v § 21 ods. 2 a teda 
so znovuzavedením povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, 
ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie, nestotožňujúc sa ani so samotným zdô-
vodnením tejto zmeny v podobe potreby transpozície Smernice Rady z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení 
na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (ďalej len „Smernica“). Smerni-
ca dáva totiž členským štátom priestor na definovanie schopnosti a spôsobilosti osôb vykonávajúcich pre 
zamestnávateľa činnosti súvisiace s ochranou a prevenciou pred ohrozením pri práci v podniku a/alebo 
v prevádzke pri rešpektovaní jej článku 7 odsek 3, v zmysle ktorého si zamestnávateľ najíma kvalifikované 
externé služby alebo osoby na realizáciu ochranných a preventívnych opatrení až v prípade nemožnosti 
ich zorganizovania z dôvodu nedostatku kvalifikovaného personálu. Vzhľadom k skutočnosti, že do prvej 
a druhej kategórie zamestnancov sa zaraďujú práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamest-
nanca vplyvom práce a pracovného prostredia a práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad 
poškodenia zdravia, považoval ZMOS zavedenie povinnosti zamestnávateľov zabezpečovať pre takýchto 
zamestnancov nevykonávajúcich rizikové práce pracovnú zdravotnú službu za neodôvodnené opatrenie 
neúmerne zvyšujúce náklady zamestnávateľov. M. Muška, výkonný podpredseda ZMOS dal tiež do pozor-
nosti skutočnosť, že vláda SR a Združenie miest a obcí Slovenska podpísali dňa 18.10.2012 Memorandum 
o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejné-
ho sektora na rok 2013, ktorého cieľom je zabezpečiť v oblasti konsolidácie verejných financií zníženie 
deficitu verejných financií na 2,9 % HDP v roku 2013 (ďalej len „Memorandum“). Združenie miest a obcí 
Slovenska sa podpisom Memoranda zaviazalo presadzovať prípravu, schvaľovanie a realizáciu rozpočtov 
miest a obcí na rok 2013 v súlade s cieľmi Memoranda. Vzhľadom k citovanému záväzku ZMOS a prísľubu 
vlády prijať v roku 2012 a 2013 legislatívne opatrenia na stabilizáciu príjmov a zníženie výdavkov miest 
a obcí, trval ZMOS na odmietnutí navrhovanej povinnosti predstavujúcej pre všetky mestá a obce (ako 
zamestnávateľov osôb vykonávajúcich práce zaradené do prvej a druhej kategórie) neprimerané 
a neúčelné vynaložené finančné prostriedky, ktoré subjekty územnej samosprávy naliehavo potrebujú na 
plnenie zákonom stanovených povinností voči občanom Slovenska v rámci vlastnej samosprávnej pôsob-
nosti alebo preneseného výkonu štátnej správy. Proti návrhu vypustiť druhú vetu § 21 ods. 2 vystúpil aj 
M. Jusko, prezident RÚZ, ktorý opakovane zdôrazňoval neúnosnosť ďalšieho zvyšovania nákladov pre 
zamestnávateľov spolu s ďalšími zástupcami zamestnávateľov. B. Ondruš, štátny tajomník Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR uviedol, že ministerstvo sporné ustanovenie ešte zváži. Návrh novely 
zákona o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zatiaľ do medzirezortného pripomienkového konania 
nebol predložený. 
 
B) K príprave nového Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
a nového zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb 
 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v auguste 2012 zriadilo pre účely zabezpečenia 
prípravy odborných a legislatívnych materiálov v súvislosti s prípravou nového Zákona o územnom pláno-
vaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a nového zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb novú 
pracovnú skupinu zostavenú z odborných zamestnancov sekcie výstavby Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, jeho podriadených orgánov a organizácii, zo zástupcov pracovných partnerov 
– samosprávnych združení, stavovských komôr, odborných spoločenských organizácii, ako aj expertov so 
širokou praxou v územnoplánovacej, stavebnej a komunálnej legislatíve. Pracovná skupina sa skladá z 
troch podskupín: podskupiny pre územné plánovanie, podskupiny pre stavebný poriadok 
a podskupiny pre vyvlastňovanie. J. Dvonč, predseda Združenia miest a obcí Slovenska je členom pod-
skupiny pre územné plánovanie a členom podskupiny pre stavebný poriadok. 
 
Nový návrh zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vychádza z návrhu staveb-
ného zákona z roku 2009, ktorý bol vtedajším vedením predložený na rokovanie NR SR („tlač 
č. 995“). Daný návrh zákona bol však následne z rokovania stiahnutý. (Pozn. Predmetný ná-
vrh zákona bude zaslaný členom Rady ZMOS). 
Základné pojmy budú v zákone definované s ohľadom na predmet a účely zákona s dôrazom na jednot-
nosť definovania pojmov používaných v časti územné plánovanie a v časti stavebný poriadok. Členenie 
stavieb a vymedzenie pojmov „budovy“ a „inžinierske stavby“  bude upravené v súlade s vyhláškou štatis-
tického úradu SR č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva  štatistická klasifikácia stavieb. Členenie stavieb je 
dôležité pre používanie zákona, pretože rôzne druhy stavieb podliehajú rôznym odchýlkam. Základ člene-
nia stavieb na budovy a inžinierske stavby je tradičný a zachoval sa v používaní aj právnych aktoch Eu-
rópskych spoločenstiev. Pre povoľovacie postupy sa ponechá  delenie (kategorizácia) stavieb na drobné 
stavby, jednoduché stavby a ostatné stavby, ako to upravuje terajšia právna úprava. Všeobecné technické 
požiadavky na výstavbu - v návrhu nového stavebného zákona sa ponechá zakotvenie záväznosti vše-
obecných technických podmienok na navrhovanie a uskutočňovanie stavieb, ktoré sú upravené v technic-
kých, bezpečnostných a hygienických predpisoch a v technických normách;  podrobnejšie budú vymedze-
né vo vykonávacom predpise k stavebnému zákonu. Základné požiadavky na stavby, ktoré musí každá 



stavba počas svojej ekonomicky zdôvodnenej životnosti spĺňať, sú kritériom pre oblasť navrhovania a 
projektovania stavieb, pre povoľovanie stavieb, kontrolu uskutočňovania stavieb, pre kolaudáciu i pre 
oblasť spôsobilosti stavby na užívanie počas jej životnosti. V stavebnom zákone sa nebudú osobitne upra-
vovať, zákon bude odkazovať na  Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 305/2011 u 9. marca 2011, ktorým sa 
ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smerni-
ca Rady 89/106/EHS (Úradný vestník Európskej únie). Vybrané činnosti vo výstavbe – v princípe sa pre-
vezme úprava problematiky z platného stavebného zákona, odlišnosti budú vyplývať najmä z rozdielnej 
úpravy procesných postupov pre jednotlivé druhy stavieb. Na vykonávanie vybraných činností (projektová 
činnosť, vedenie uskutočňovania stavby a vybrané geodetické a kartografické činnosti) sa bude vyžadovať 
preukázanie osobitných odborných znalostí (autorizácia príslušnou profesijnou komorou), pretože pri ich 
výkone treba brať zreteľ na verejné záujmy.  Vykonávanie činností, ktoré budú vyňaté z vybraných čin-
ností vzhľadom na rozsah stavby a jej stavebnotechnické prevedenie, ako aj verejný záujem bude viazané 
na živnostenské oprávnenie, príslušné odborné vzdelanie a prax. Zákon bude upravovať aj zodpovednosti 
a povinnosti jednotlivých účastníkov výstavby, okrem projektanta a stavbyvedúceho aj stavebníka a zho-
toviteľa stavby. Vymedzenie obsahu a rozsahu projektovej dokumentácie - nový stavebný zákon bude 
vymedzovať a upravovať náležitosti projektovej dokumentácie potrebnej pre účely konaní podľa tohto 
zákona. Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie stavieb pre 
stavebné povolenie  bude možné len osobou autorizovanou Slovenskou komorou architektov alebo Slo-
venskou komorou stavebných inžinierov. Druhy a náležitosti  projektovej dokumentácie potrebnej pre 
jednotlivé správne konania budú podrobnejšie vymedzené vo vykonávacom predpise k stavebnému záko-
nu.  
 
C) K rokovaniam o návrhu zákona o sociálnych službách 
Dňa 6.11. 2012 sa uskutočnilo v poradí druhé rokovanie pracovnej skupiny pre prípravu návrhu zákona 
o sociálnych službách pod vedením štátneho tajomníka MPSVR SR Jozefa Buriana. Toto rokovanie bolo 
tematicky zamerané na modely financovania sociálnych služieb.  
 
ZMOS sa zaoberalo a schvaľovalo svoje stanoviská k problematike sociálnych služieb na rokovaniach na 
v Bratislave, 13. 10. 2009, Trenčíne 20.- 21. 9. 2011 a Piešťanoch 21.-22.2 2012.  
 
Vychádzajúc z materiálov a uznesení Rady ZMOS bola pri rokovaniach doposiaľ presadzovaná požiadavka 
: „zosúladiť rozdelenie pôsobností v sociálnych službách s ustanoveniami zákona č. 416/2001 Z. z. o pre-
chode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a s podmienkami 
financovania prijatými vo fiškálnej decentralizácii v roku 2004,“ 
 
Nakoľko zadanie pre predmetnú pracovnú skupinu bolo diskutovať nie len v rozsahu novely zákona 
o sociálnych službách, ale zaoberať sa prípadne aj novou právnou normou, je na mieste zaoberať sa so-
ciálnymi službami ako komplexom a to nie len z hľadiska riešenia aktuálnyych problémov ale aj výziev 
vyplývajúcich z: 

• demografických zmien Slovenska – predovšetkým starnutia populácie a z toho vyplý-
vajúceho rastu dopytu po sociálnych službách a špecifických verejných službách 
(napr. modelov bývania pre seniorov) 

• deinštitucionalizácie sociálnych služieb – SR prijala Stratégiu deinštitucionalizácie 
systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republi-
ke a Národný akčný plán deinštitucionalizácie 

  
Problematikou sa zaoberala na svojom zasadnutí 29.10.2012 aj Sekcia sociálnych vecí  , marginalizova-
ných komunít a zdravotníctva. Z dôvodu poveternostných podmienok nebola uznášania schopná.  
 
Z diskusie vyplynulo, že kompetenčný model nastavený vo fiškálnej decentralizácii je model najbližšie 
k podmienkam realizovateľnosti v praxi miest a obcí.  
Zmena pôsobnosti miest a obcí na povinnosť s prvkami donútenia je bez systematickej podpory zo strany 
štátu v praxi nevykonateľná.  
Sociálne služby (vrátane terénnych, ambulantných a pobytových) z dôvodu vecnej a obsahovej previaza-
nosti uspokojovania niektorých potrieb a z dôvodu „rozkladania rizika“ je nevyhnutné financovať koordi-
novane z viacerých zdrojov (štát –štátny rozpočet alebo sociálne poistenie, zdravotné poistenie, klient, 
rodina a samospráva). 
 
Medzi najväčšie riziká zotrvania pri aktuálnom rozdelení povinností medzi samosprávami je: 

• objem zdrojov, vrátane zdrojov od štátu nebude zodpovedať vývoju dopytu spôsobe-
ného demografickými zmenami,  

• odčerpávanie zdrojov z terénnych služieb v záujme dofinancovania pobytových slu-
žieb, a  



• neochota prijímať potrebné regulačné opatrenia voči poskytovateľom a prijímateľom 
(napr. regulácia vzniku nových poskytovateľov, miera slobodného výberu poskytova-
teľa, postavenie verejných a neverejných poskytovateľov z pohľadu systému 
a podmienok poskytovania služieb).  

 
Model, ktorý by do istej miery umožňoval zachovanie existujúceho rozdelenia podľa cieľových skupín (zá-
kladné životné podmienky a seniori – miestna územná samospráva, zdravotne ťažko postihnutí a deti – 
VÚC) by mal formulovať:  
náklady na bývanie a stravu ako povinnú platbu zo strany prijímateľa, cena za ubytovanie a stravu by 
mala byť plne hradená klientom/rodinou, pri nízkopríjmových z príspevku na bývanie. Sú to výdavky, kto-
ré má každá osoba, či je odkázaná alebo nie, a hradí ich zo svojich bežných príjmov. Docielila by sa tak 
vyššia zodpovednosť za nákladovosť na strane prijímateľa.  
„náklady na odkázanosť“ – štát vo vzťahu k odkázaným obyvateľom má záujem „garantovať práva“. 
Pri aktuálnom modeli garantuje práva na účet samosprávy bez systémového finančného krytia. Vznik 
odkázanosti nie je chybou jednotlivca, rodiny, ani obce, je potrebné riziko týchto nákladov rozdeliť celo-
spoločensky – napr. cez poistenie. Náklady na odkázanosť sú už dnes formulované v zákone 448/2008 
Z.z. (Príloha 5) v rozpätí od 62,21 € do 310,99 € podľa stupňa odkázanosti pre ambulantnú a pobytovú 
službu a od 89,82 € do 449,18 € podľa stupňa odkázanosti pre terénnu službu mesačne. Bez spolufinan-
covania cez poistné schémy je veľmi otázne, či takáto miera zodpovednosti štátu bude pre štát akcepto-
vateľná.  
náklady na zdravotnú starostlivosť: požiadavku obligatórneho preplácania nákladov na zdravotnú 
starostlivosť v rozsahu ošetrovateľských úkonov je dlhodobá požiadavka ZMOS. Je dlhodobo nespravodli-
vé, že náklady za tieto úkony sú napriek čl. 40 Ústavy SR spolufinancované nie len ich samotným prijíma-
teľom, ale aj všetkými, ktorým je sociálna služba poskytovaná a nepotrebujú ošetrovateľské úkony 
a v konečnom dôsledku aj samosprávou.  
riadenie sociálnej služby – personálne výdavky na manažment sociálnej služby by tak ostali jedinou 
nepokrytou položkou. 
 
 
 
 



okruhy 
otázok 

Združenie SK8 Únia miest Slo-
venska 

Asociácia posky-
tovateľov sociál-
nych služieb  

Zväz poskytovateľov so-
ciálnych služieb v SR 

Slovenská katolíc-
ka charita 

SOCIA  pani Freyo-
vá 

1. Ako má 
vyzerať 
financova-
nie sociál-
nych slu-
žieb, resp. 
finančný 
príspevok 
pri odká-
zanosti 
(FPO) a na 
prevádzku 
(FPP) po 
novom? 

štát - FPO, samospráva - 
FPP, občan a jeho rodina, 
verejné zdravotné poiste-
nie, v budúcnosti pripois-
tenie na účely SS, resp 
DLS 

štát - FPO, občan-
úhrada, samo-
správa - rozdiel 
medzi skutočnými 
nákladmi a súč-
tom úhrad a FPO 
od štátu, zdravot-
né poisťovne - 
ošetrovateľské 
výkony v ZSS 

štát - FPO, samo-
správa - FPP (kaž-
dému odkázanému 
klientovi), ob-
čan+rodina - úhrada 
/ predpokladom je 
aby verejní poskyto-
vatelia mali rozpoč-
tovú a právnu sub-
jektivitu / systém len 
na pokrytie štan-
dardných služieb - 
definovať nadštan-
dard 

FPO dospelí:II.st. - 9,72 
€(0,05ŽM), III.st.- 48,64 
€(0,25ŽM), IV.st-97,29 € 
(0,5ŽM), V.st-252,95 
€(1,3ŽM), VI.st-291,89 
€(15ŽM); FPO deti: II.st-
19,45 € (0,1ŽM), III.st-97,29 
€(0,5ŽM), IV.st-194,58 
€(1,0ŽM), V.st-505,9 
€(2,6ŽM), VI.st - 600 
€(3,0ŽM); príplatok k FPO 100 
€ ak je príjem klienta nižší ako 
1,5/1,3 ŽM (aj poberatelia 
dôchodku); nastaviť systém 
sociálneho poistenia pre so-
ciálnu starostlivosť 

FPO-štát, FPP - sa-
mospráva, občan-
úhrada, zdravotné 
poisťovne - ošetrova-
teľské výkony v ZSS; 
služby krízovej inter-
vencie (útulky, níz-
koprahy..) financo-
vať cez špecializova-
nú štátnu správu 

Služby DLS:FPO + úhra-
da klienta za ubytovanie 
a stravu + FPP z rozpoč-
tu samosprávy (náklady 
na riadenie a správu 
poskytovateľa) v min. 
výške stanovenej záko-
nom (samospráva by na 
to mala dostať vyššie 
dane); služby krízovej 
intervencie: úhrada 
klienta za ubytovanie a 
stravu + FPP 

klient - štát 
(poisťovne-
zdravotná a 
sociálny, 
Úprsvar, 
ZMOS)-rodina 

2. Ak bude 
poskyto-
vaný (FPO) 
zo štátu 
z akého 
systému? 

MPSVR poskytne VÚC 
alebo strediskovej obci 
zálohovú platbu (do 
31.1)na základe počtu 
klientov a ich stupňov v 
predchádzajúcom roku a 
počtu občanov vedených 
v evidencii. 1x v roku 
bude zálohová platba 
zúčtovaná podľa skutoč-
ného počtu klientov, sku-
točného obdobia poskyto-
vania SS, skutočných 
stupňov odkázanosti 

z MPSVR ako 
účelový príspevok 
(alebo zvážiť 
začlenenie do 
systému kompen-
zácií) 

zo systému kompen-
zácií (zákon č. 
447/2008) nakoľko 
sa viaže na poškode-
nie zdravia žiadateľa 

vyplácaný občanovi prostred-
níctvom Úpsvar 

zo systému kompen-
zácií (zákon č. 
447/2008) na zákla-
de rozhodnutia 
ÚPSVAR 

Prechodne k kapitoly 
MPSVR SR samospráve 
na "prenesený výkon"; 
neskôr FPO a FP na 
službu transformovať do 
jedného systému 

- 

3. Kto bu-
de posu-
dzovať 
odkáza-
nosť, resp. 
nárok na 
FPO ?  

Ponechat doterajší sys-
tém, t.j. posudzovanie na 
obciach a VUC - súčasne s 
posudovaním sa poskytuje 
sociálne poradenstvo, 
ukazuje sa súčinnosť s 
registračnou, kontrolnou a 
metodickou činnosťou 
voči ZSS, VÚC získava 

Úp-
svar/samospráva/ 
nezávislý orgán - 
intergovaná po-
sudková činnosť 
(rôzne názory 
miest) 

ÚPSVAR - odstráni sa 
stav, kedy subjekt, 
ktorý financuje aj 
sám posudzuje 

samosprávny kraj, rozdeliť 
odkázanosť na deti a dospe-
lých, posilniť právomoc so-
ciálneho pracovníka 

nezávislý štátny 
orgán (vrátane kom-
penzácií, dôchod-
kov...), do jeho zria-
denia ÚPSVAR 

nezávislý posudkový 
orgán s možnou podpo-
rou sociálneho pracovní-
ka obce; súčasťou roz-
hodnutia bude stupeň 
odkázanosti (nie odká-
zanosť na konkrétnu 
SS)a výška priznaného 
FPO 

Úpsvar - v 
rozhodnutí by 
sa malo 
uviesť všetko 
(PP na ben-
zín, ošate-
nie..., zarade-
nie do ZSS, 
stupeň odká-



údaje o potrebách svojich 
obyvateľoch, počte odká-
zaných... Je potrebné 
odstrániť dualizmus pri 
posudzovaní odkázanosti 
na ZpS, DSS, ŠZ. Vytvo-
renie jednotného posud-
kového orgánu by proces 
spomalilo.  

zanosti...) 

4. FPO 
bude po-
skytovaný 
klientovi 
(na službu 
alebo ako 
osobný 
rozpočet) 
alebo 
priamo 
poskytova-
teľovi so-
ciálnej 
služby? 

ako účelový príspevok pre 
poskytovateľa na kon-
krétneho klienta podľa 
stupňa odkázanosti 

priamo pskytova-
teľovi SS pro-
stredníctvom 
miestnej alebo 
regionálnej samo-
správy  

priamo poskytovate-
ľovi, u ktorého bude 
SS objednaná 

občanovi, na zákade predlo-
ženia zmluvy s poskytovate-
ľom SS alebo výpisu z eviden-
cie neformálnych (kvalifikova-
ných) poskytovateľov SS, 
ktorý bude viesť obec 

poskytovateľovi SS 
na základe rozhodnu-
tia Úpsvar účinného 
až po uzatvorení 
zmluvy o poskytovaní 
SS - refundačne 

vybranému poskytovate-
ľovi SS zo samosprávy (z 
rozpočtu MPSVR-
prenesený výkon) 

priamo posky-
tovateľovi SS 

 5. Bude 
FPO posky-
tovaný aj 
na účely 
opatrova-
teľskej 
služby ? 

áno, v závislosti od počtu 
hodín OS 

áno, nakoľko 
súčasný objem 
podielových daní 
je nepostačujúci 

áno, ale nemal by 
byť príjmom obce, 
t.j. obec má mať na 
účely opatrovateľskej 
služby zriadenú or-
ganizáciu 

jednotná cena na terénnu a 
pobytovú SS 

áno, na všetky druhy 
SS, ktoré vyžadujú 
posudzovanie odká-
zanosti 

áno - 

6. Akým 
spôsobom 
špecifiko-
vať výšku 
FPO ?  

podľa stupňa odkázanosti podľa stupňa 
odkázanosti - pre 
1. až 4. stupeň 
stanoviť kvantita-
tívne charakteris-
tiky rpe starotli-
vosť v hodinách, 
pre 5. a 6. stupeň 
ak kvalitatívne 
(imobilita, inkon-
tinencia...) 

v nadväznosti na 
stupeň odkázanosti 

FPO dospelí:II.st. - 9,72 €, 
III.st.- 48,64 €, IV.st-97,29 € 
, V.st-252,95 €, VI.st-291,89 
€; FPO deti: II.st-19,45 € , 
III.st-97,29 €, IV.st-194,58 €, 
V.st-505,9 €, VI.st - 600 €; 
príplatok k FPO 100 € ak je 
príjem klienta nižší ako 
1,5/1,3 ŽM (aj poberatelia 
dôchodku) 

podľa stupňa odká-
zanosti 

FPO pre opatrovateľskú 
službu podľa hodinovej 
sadzby a počtom hodín 
OS (40-50% nákladov 
na hodinu OS), FPO pre 
ostatné služby DLS pod-
ľa rozsahu opatrovateľ-
ských úkonov pre jed-
notlivé stupne a ich ceny 
a podľa podielu FPO na 
celkových EON (cca 1/3) 

- 



7. Je po-
trebné 
špecifiko-
vať úkony, 
ktoré je 
povinný 
poskytova-
teľ za su-
mu FPO 
poskyt-
núť?  

áno (príloha č. 4) áno, v závislosti 
od stupňa odká-
zanosti 

áno, za FPO (a FPP) 
musí klient dostať 
štandard - je potreb-
né ho definovať, na 
viac si musí priplatiť 

- áno, prílohou zákona 
alebo vyhláškou 

je možné sa o to pokú-
siť, ale v realite môže ísť 
o veľké množstvo kom-
binácií 

- 

8. Má byť  
zákonom 
stanovený 
príjmový 
limit pre 
poskytnu-
tie FPO? 

nie, technicky by to nebo-
lo možné. Zároveň sa 
navrhuje vypustiť so 
zákona o SS pri posudzo-
vaní príjmu odkaz na 
zákon 447/2008, ale 
upraviť ho samostatne; 
napr. zmeniť posudzova-
nie príjmu za predchádza-
júci rok 

nie nie, až pri určovaní 
výšky FPP (aj vtedy 
zohľadniť iné dlho-
dobo poskytované 
SS) 

- nie, až pri určovaní 
výšky FPP 

nie, mal by mať univer-
zálny charakter 

- 

9. Má byť 
zákonom 
o sociálnyc
h službách 
definovaný 
normatív 
(FPP) na 
sociálnu 
službu? 
Podľa 
akých kri-
térií? Bude 
sa prihlia-
dať aj na 
kapacitu 
zariadení? 

I.alt.-ponechať doterajší 
systém výpočtu FPP na 
VÚC, s tým, že priemerná 
úhrada v ZSS VUC bude 
stanovená ako minimálna 
pre NP; navrhuje sa vy-
pustiť kategóriu EON 
(napr. odpisy skresľujú); 
II. alt.-stanoviť zákonom 
minimálny FPP podľa 
druhu SS, formy a kapaci-
ty, na základe priemrných 
výdavkov v ZSS VÚC a 
obcí. Priemerná úhrada v 
ZSS VÚC bude ako mini-
málna pre NP, VÚC bude 
regulovať FPP (napr. ak 
sa v ďalšom roku zmení 
priemerná úhrada) 

áno, podľa druhu 
SS a kapacity ZSS 
(poprípade vek 
ZSS) 

áno, podľa druhu SS, 
ale poskytovať ho 
bude samospráva len 
po posúdení príjmu 
klienta a rodiny (je 
potrebné zohľadniť 
aj iné dlhodobo po-
skytované SS) 

- áno, mal by v rovej 
fáze zohľadňovať 
kapacitu zariadenia, 
neskôr (napr. od 
2015) aj stanovené 
kritéria kvality 

určiť minimálny norma-
tív zákonom, alebo vý-
počet nákladov prenieť 
na samosprávu tak, aby 
normatív bol základom 
pre všetkých poskytova-
teľov v kraji/obci; okrem 
toho by samospráva 
mala uhradiť aj rozdiel 
medzi skutočnou a po-
žadovanou úhradou od 
klienta 

- 



10. 
V prípade 
stanovenia 
FPP, resp. 
normatívu 
budú takú-
to výšku 
príspevku 
dostávať 
rovnako 
neverejní 
ako aj 
verejní 
poskytova-
telia? 

Neodporúča sa, nakoľko 
financovanie rozpočtových 
organizácií podlieha záko-
nu o rozpočtových pravis-
lách. Je to možné iba ak 
VUC bude môcť zvýšiť 
minimálny FPP stanovený 
zákonom na základe sta-
novených kritérií. 

áno, rovnako 
verejným aj neve-
rejným poskyto-
vateľom 

áno, s tým, že verej-
ní poskytovatelia už 
nebudú napojení na 
rozpočet samosprá-
vy, ale budú hospo-
dáriť s rovnakými 
prostriedkami ako 
neverejní 

- áno, rovnako verej-
ným aj neverejným 
poskytovateľom 

samospráva má právo 
poskytnúť svojim ZSS 
prostriedky, ale poslanci 
by mali schvaľovať roz-
počty, z ktorých bude 
jasne rozdelená nároko-
vá časť (FPO,FPP, úhra-
da) a príspevok, kt. ZSS 
žiada "navyše" 

verejní by 
mali dostávať 
vyššie dotácie 
ako neverejní 
poskytovatelia 



D) K materiálom zverejneným v súvislosti s riešením problematiky neprispôsobivých obyva-
teľov:  
 
Dňa 22.  októbra 2012 Podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák a splnomocnenec vlády SR 
pre rómske komunity Peter Pollák predstavili prvú časť rozsiahlej rómskej reformy a to  ob-
lasť vzdelávania. Materiál obsahuje tieto ciele:  
 
VZDELÁVANIE - deti patria do školy 
1.1 Nepodchytením výchovy dieťaťa od počiatku nechávame mnohokrát deti nezodpoved-
ných a neschopných rodičov behať do siedmych rokov po ulici. Takéto dieťa skončí spravidla 
v špeciálnej triede či škole, kde štát za vzdelávanie zbytočne platí 2-krát vyššiu sumu za die-
ťa ako v škole normálnej. Také dieťa nakoniec nezíska ani výučný list, ani prácu a naveky 
zostáva závislé na sociálnom systéme. 
 

1.1.1 Problém: Nepripravenosť detí (jazyková, zručnostná, sociálna ...) pochádzajúcich z riziko-
vých rodín (pre zdravý vývoj dieťaťa) na vstup do prvého ročníka základnej školy. 

1.1.1 RIEŠENIE: Zavedenie povinnej 3-ročnej predškolskej výchovy pre deti z rizikových 
rodín, ktoré identifikujeme na základe kombinácie nasledovných kritérií – vzdelanie rodi-
čov, výška príjmu rodičov, miera kriminality rodičov, miera dlhodobej nezamestnanosti 
rodičov, materiálne zázemie, zadĺženosť rodiny, záškoláctvo v rodine a predpoklad neov-
ládania vyučovacieho jazyka dieťaťom v čase nástupu do základnej školy. 

 
1.1.2 Problém: Nedostatočná pozornosť venovaná deťom z rizikových rodín, respektíve riziko-
vým deťom zo strany rodín a výchovno-vzdelávacieho systému. 

1.1.2 RIEŠENIE: Zavedenie celodenného výchovno-vzdelávacieho systému pre deti z ri-
zikových rodín, respektíve pre rizikové deti, ktoré identifikujeme na základe nasledovných 
kritérií – prospech, dochádzka a správanie dieťaťa. 
 

1.1.3 RIEŠENIE: Dochádzka a správanie dieťaťa v školskom prostredí priamo ovplyvní formu a 
výšku sociálnej pomoci štátu rodine, z ktorej dieťa pochádza – napr. rodinné prídavky, aktivačný 
príspevok, atď. 

1.1.3 Problém: Deti z rizikových rodín trávia prázdniny vo svojej obci, respektíve v osa-
de, bez akýkoľvek pozitívnych podnetov. 

1.1.3 RIEŠENIE: Zabezpečiť prázdninovú prevádzku materských a základných škôl s cieľom 
zmysluplne podchytiť výchovu detí z rizikových rodín aj počas prázdnin. 

 
1.2 Nastavením sociálneho systému finančne motivujeme deti zo sociálne odkázaných rodín, 
aby okamžite po ukončení povinnej školskej dochádzky opustili vzdelávací systém a začali 
radšej poberať sociálne dávky, lebo je to pre rodinu finančne výhodnejšie. 
 

1.2.1 Problém: Dieťa po ukončení povinnej školskej dochádzky má nárok na zaradenie do sys-
tému aktivačných prác a byť tak poberateľom aktivačného príspevku. To mnohé rodiny a aj sa-
motné dieťa motivuje hneď po skončení povinnej školskej dochádzky zo školy odísť. 

1.2.1 RIEŠENIE: Predĺženie povinnej školskej dochádzky na 12 rokov. 
 
1.3 Cieľom súčasného vzdelávacieho systému je, aby dieťa ukončilo povinnú školskú do-
chádzku, a nie to, aby získalo kvalifikáciu zodpovedajúcu jeho schopnostiam a bolo tak pri-
pravené na pracovný trh. 
 

1.3.1 Problém: Dieťa, ktoré ukončí povinnú školskú dochádzku počas štúdia na základnej škole, 
odchádza zo vzdelávacieho systému bez akýchkoľvek manuálnych zručností, ktoré sú základným 
predpokladom na získanie nízkokvalifikovaného pracovného miesta. 

1.3.1 RIEŠENIE: Dieťa, ktoré v priebehu 9 rokov povinnej školskej dochádzky neukončí 
úspešne ôsmy ročník základnej školy, nastúpi na povinnú trojročnú učňovskú školu s po-
vinnou dvojročnou praxou podľa výberu a schopností žiaka, rozhodnutia rodičov a potrieb 
pracovného trhu, ktorej cieľom bude maximalizovať šancu na zaradenie dieťaťa na pra-
covný trh. 
 

1.4 V špeciálnych školách žiaci získavajú vzdelanie, ktoré zásadným spôsobom znižuje ich 
šance uplatniť sa na trhu práce a tým ich predurčuje na dlhodobú sociálnu odkázanosť. 
 

1.4.1 Problém: V špeciálnych školách sa nachádzajú deti s ľahkým mentálnym postihnutím - tzv. 
variant A (veľakrát aj nesprávne diagnostikovaným), ktoré do špeciálnych škôl nepatria. Príplatok 



na špeciálne vzdelávanie týchto žiakov zbytočne zaťažuje štát a žiaci získavajú vzdelanie, ktoré 
zásadným spôsobom znižuje ich šance uplatniť sa na trhu práce a tým ich predurčuje na dlhodo-
bú sociálnu odkázanosť. 

1.4.1 RIEŠENIE: Zastaviť prijímanie žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím – tzv. va-
riant A do špeciálnych základných škôl. 

1.4.2 Problém: Zodpovedná osoba za diagnostikovanie žiaka je zároveň aj finančne závislá na 
počte žiakov špeciálnej školy (napr. riaditeľ centra špeciálno-pedagogického poradenstva je veľa-
krát súčasne aj riaditeľ špeciálnej základnej školy). 

1.4.2 RIEŠENIE: Zabezpečiť objektívnu vstupnú ako aj priebežnú pedagogicko-
psychologickú diagnostiku detí zodpovednou štátnou inštitúciou, a to tak, aby bolo možné 
odlíšiť handicap sociálneho znevýhodnenia a mentálnej retardácie. 

1.4.3 Problém: Vzhľadom na chyby systému bolo množstvo detí neoprávnene zaradených do 
špeciálnych škôl. 

1.4.3 RIEŠENIE: Na požiadanie rodičov umožniť objektívnu rediagnostiku detí zodpo-
vednou štátnou inštitúciou. 
 

1.5 Mnohé školopovinné deti nechodia do školy napriek tomu, že ich matka je doma na rodi-
čovskej dovolenke. 
 

1.5.1 Problém: Sankcia, zníženia rodičovského príspevku za záškoláctvo jej detí na polovičku sa 
míňa účinku, lebo toto zníženie je nahradené cez vyššiu dávku v hmotnej núdzi. 

1.5.1 RIEŠENIE: Neumožniť nahradiť vyššou dávkou v hmotnej núdzi akúkoľvek finanč-
nú sankciu voči jednotlivcovi či rodine v hmotnej núdzi. 
 

1.6 Spoločné vzdelávanie detí rôznych schopností, zručností, etník či postihnutí (inkluzívne 
vzdelávanie) rovnomernejšie rozvíja dieťa a lepšie ho pripravuje na praktický život. 
 

1.6.1 Problém: Inkluzívne vzdelávanie je finančne aj personálne náročnejšie, avšak súčasný sys-
tém neumožňuje škole zohľadniť reálne náklady naň. 

1.6.1 RIEŠENIE: Nastaviť spravodlivé financovanie inkluzívneho vzdelávania, ktoré plne 
zohľadní náklady školy spojené s jeho zabezpečením. 

1.6.2 Problém: Vzdelávací systém nemotivuje učiteľa za náročnú prácu s deťmi z rizikových ro-
dín, respektíve s rizikovými deťmi. 

1.6.2 RIEŠENIE: Učiteľ pracujúci s deťmi z rizikových rodín, respektíve s rizikovými 
deťmi, bude mať nárok na motivačný príplatok, ktorého výška sa bude odvíjať od počtu 
takých žiakov v triede. 
 

1.7 Vzhľadom na chybné doterajšie nastavenie systému, budú mať tisícky detí, ktoré už sú a 
následne budú ešte niekoľko rokov prichádzať na stredné školy, výrazné problémy so svojim 
začlenením do vzdelávacieho procesu. 
 

1.7.1 Problém: Pomocná profesia asistenta učiteľa je určená len pre využitie v materských a na 
základných školách. 

1.7.1 RIEŠENIE: Umožniť výkon pozície asistenta učiteľa aj v stredoškolskom vzdeláva-
ní. 
 

1.8 Mnohé základné školy deťom nezabezpečujú teplú stravu. Miesto teplého jedla deti do-
stávajú potravinové balíčky, ktoré následne, hlavne deti z rodín v hmotnej núdzi, odnášajú 
domov, čím nie je zabezpečená riadna starostlivosť o žiakov základných škôl. 
 

1.8.1 Problém: Školám zákon umožňuje vydávať obedy formou suchej stravy. 
1.8.1 RIEŠENIE: Zrušiť možnosť vydávať obedy v základných školách formou suchej 
stravy 
 
 
 
 
 
 



2. Návrhy materiálov predložené do medzirezortného pripomienko-
vého konania 

 
A) K návrhu základných princípov na prípravu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na 
programové obdobie 2014 – 2020 uplatnilo ZMOS nasledovné pripomienky: 
 
1. V súvislosti s predloženým Návrhom základných princípov na prípravu Partnerskej dohody Slovenskej 
republiky na programové obdobie 2014-2020 si dovoľujeme uviesť nasledovné skutočnosti: 
Princíp partnerstva patrí medzi najdôležitejšie princípy pri čerpaní štrukturálnych fondov a fondov v rámci 
spoločného strategického rámca. Európska komisia kladie v novom programovom období 2014 – 2020 
veľký dôraz na viacúrovňové riadenie, podľa ktorého, ak majú byť realizované politiky na dosiahnutie 
cieľov v rámci programu Európa 2020 vykonané, musí byť zabezpečená koordinácia medzi Európskou 
úniou, členskými štátmi a miestnymi a regionálnymi orgánmi na základe partnerstva. Pritom musí byť 
plne uplatňovaný princíp subsidiarity. Iba spoločnou dohodou partnerov sa môže výrazne prispieť k napĺ-
ňaniu stanovených cieľov. Všetky úrovne riadenia musia byť stotožnené s cieľmi, ktoré sú na nich klade-
né.  
Praktické skúsenosti partnerov môžu významne prispieť pri implementácii operačných programov. Partne-
ri disponujú množstvom skúsených odborníkov a úzko špecializovaných pracovníkov, majú skúsenosti z 
implementácie projektov a riadenia, disponujú veľkým rozsahom informácií priamo z terénu.  
Združenie miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“), vychádzajúcich z podielu na čerpaní štrukturálnych 
fondov EÚ je zrejme jeden z kľúčových partnerov. V programovom období  2007 – 2013 sa mestá a obce 
na Slovensku podieľajú na čerpaní štrukturálnych fondov 40 %-tami a realizujú pritom viac než 2 500 
projektov.   
Svoj podiel na tomto úspechu miest a obcí má aj uplatňovanie partnerstva a v rámci neho vzájomné dis-
kusie a konzultácie medzi zástupcami ZMOS a riadiacimi či sprostredkovateľskými orgánmi zamerané 
najmä na zosúlaďovanie programových zámerov a politík a potrieb miest a obcí. Tieto vzťahy a partner-
stvo je však potrebné naďalej precizovať, budovať a rozvíjať či už v etape prípravy programových doku-
mentov, výbere projektov, implementácií, monitorovaní a hodnotení pomoci fondov Spoločného strategic-
kého rámca na roky 2014 - 2020.    
ZMOS ponúka do partnerstva svoje odborné kapacity s bohatými skúsenosťami nielen na národnej a cen-
trálnej úrovni ale aj vybudovanú štruktúru regionálnych a lokálnych združení miest a obcí.   
ZMOS koná tak v záujme ďalšieho skvalitňovania partnerstva pri príprave zmluvy o partnerstve a progra-
mov, ako aj ich implementácie počas rokov 2014 – 2020.  
Partneri by mali byť aktívne zapojení počas celého programového cyklu, t. j. do prípravy programových 
dokumentov, ich implementácie vrátane výberu projektov, monitorovaní, hodnotení rešpektujúc pritom 
pravidlo predchádzania konfliktu záujmov a zachovávania mlčanlivosti.  
Partneri by mali byť vopred uzrozumení o svojom postavení, úlohách a zodpovednosti počas celého prog-
ramového obdobia. Za tým účelom ZMOS predkladá orgánom zodpovedným za implementáciu fondov 
Spoločného strategického rámca požiadavku, aby boli vypracované zásady a postupy  uplatňovania princí-
pu partnerstva pre programové obdobie 2014 – 2020. ZMOS predkladá túto požiadavku nadväzne na 
pracovný dokument útvarov Komisie Zásada partnerstva pri čerpaní fondov spoločného strategického 
rámca – prvky Kódexu správania EÚ pre partnerstvo.   
Pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
2. Zásady a postupy uplatňovania princípu partnerstva pre programové obdobie 2014 – 2020  by mali 
prispieť  k tomu, aby  ciele, ktoré budú  zadefinované v programových dokumentoch na roky 2014 – 2020 
boli v čo najväčšom súlade s potrebami a požiadavkami miest a obcí, ako aj ďalších partnerov. Mali by 
jasne vymedziť kto sú budúci partneri, aké je ich postavenie, čo sa od nich očakáva.  ZMOS navrhuje, aby 
v tomto dokumente bol popísaný spôsob účasti partnerov pri čerpaní fondov. Jednoznačne by mal zadefi-
novať rozsah účasti partnerov na príprave programových dokumentov, pri hodnotiacom a výberovom 
procese, pri monitorovaní ako aj pri hodnotení pomoci. Dokument by mal zadeklarovať väčšiu participáciu 
partnerov na príprave implementačného systému tak, aby do pravidiel a postupov na čerpanie fondov boli 
zapracované skúsenosti partnerov a inštitúcií, ktoré majú skúsenosti z doterajšieho čerpania fondov. 
ZMOS ako legitímny zástupca miest a obcí požaduje, aby v rámci tohto dokumentu bol uvedený rozsah 
spolupráce a zapojenia mestských a miestnych samospráv  v rámci princípu partnerstva.   
Pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
ZMOS navrhuje, aby v kľúčových dokumentoch na prípravu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na 
programové obdobie 2014 – 2020 bolo rozpracované najmä: 
 
- popis toho, čo je úlohou partnerstva 



- kľúč výberu jednotlivých partnerov, kto je partnerom  
- popis toho, aké výsledky sa od partnerov očakávajú  
- zastúpenie partnerov v jednotlivých komisiách, výboroch, pracovných skupinách a pod.  
- rozsah zapojenia partnerov do etáp programovacieho cyklu – programovania (príprava programo-

vých dokumentov), realizácie, monitorovania a hodnotenia pomoci; ako sa budú podieľať na prí-
prave implementačného systému 

- zoznam nástrojov a opatrení na zapojenie partnerov do prípravy zmluvy o partnerstve a operač-
ných programov  

- definovanie rozsahu účasti partnerov pri príprave jednotlivých programových dokumentov 
- ako bude zabezpečovaná podpora budovania kapacít partnerov a ich vzdelávanie, školenia, popr. 

zabezpečenie výmeny skúsenosti z uplatňovania partnerstva z iných krajín a pod.  
Pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
B) K návrhu zákona o katastri nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 145/1995 Z. z. o 
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uplatnilo ZMOS nasledovné pripomienky: 
 
1. K čl. I § 15 ods. 1 písm. d) druhá časť vety, § 66 ods. 4 prvá veta, §72 ods. 3. druhá veta 
Žiadame, aby zabezpečovanie účasti vlastníkov nehnuteľností a iných oprávnených osôb, ak sa má vyko-
nať inak ako verejnou vyhláškou, bolo zabezpečované správou katastra.  
 
Odôvodnenie:  
V uvedených ustanoveniach je zakotvená povinnosť obce zabezpečovať účasť vlastníkov s trvalým poby-
tom na katastrálnom konaní. Nepovažujeme za efektívne a účelné, aby obec, na základe oznámenia sprá-
vy katastra zabezpečovala účasť písomnosťou do vlastných rúk. Doručovanie do vlastných rúk môže spra-
vidla efektívnejšie a účelnejšie realizovať centralizovane správa katastra pri prepojení na informačné sys-
témy verejnej správy, napr. pripravovaný register fyzických osôb a to pri podstatne nižších administratív-
nych a personálnych výdavkoch. Z hľadiska konsolidačného úsilia v rámci celej verejnej správy považuje-
me efektívnosť a hospodárnosť za podstatné kritérium.  
Táto pripomienka je zásadná. 
 
2. K  čl. I § 54 ods. 2 
Navrhujeme vložiť odkaz k poznámke pod čiarou 39) na koniec vety.  
 
Odôvodnenie:  
Konanie o zmene hraníc katastrálneho územia je konanie, v ktorom sa ako hmotnoprávna podmienka 
vyžaduje súhlas obce, teda sa neodkazuje na zákon o obecnom zriadení, ktorý by definoval hranicu obce, 
ale odkazuje sa na zákon o obecnom zriadení, ktorý upravuje postup pri zriaďovaní, zrušovaní, rozdeľo-
vaní obce alebo zlučovanie obcí. Teda odkaz by mal byť umiestnený na konci normatívnej vety aby bolo 
adresátovi zrejmé, že odkaz sa vzťahuje na celú vetu.  
Táto pripomienka je obyčajná. 
 
3. K  čl. I poznámke pod čiarou 39) 
Žiadame doplniť odkaz nasledovne „§ 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov“. 
 
Odôvodnenie:  
Navrhovateľ odkazuje na ustanovenie celého § 2 zákona č. 369/1990 Zb., teda aj na úpravu vzťahov, 
ktoré sa vecne nedotýkajú navrhovaného § 54 ods. 2 (napr. vnútorné členenie obce), ktorého cieľom je 
úprava vzťahov pri zmene hraníc, ktoré sú spoločnou hranicou obcí. Túto časť práv a povinností, ako 
konkretizáciu podrobností vychádzajúcich z čl. 66 ods. 2 Ústavy SR upravuje § 2 ods. 3 zákona č. 
369/1990 Zb..  
Táto pripomienka je zásadná. 
 
4. K  čl. I § 54 ods. 3  
Žiadame uviesť správny gramatický tvar slova „územím“, za slová „viacerých katastrálnych územím“ vložiť 
čiarku a slová „ ktoré nie sú hranicami obcí“ a za slovo „len“ vložiť „so súhlasom obce a“ 
 
Odôvodnenie:  
Okrem gramatickej pripomienky ide o precizovanie ustanovenia tak, aby bolo zrejmé, že obe riešené situ-
ácie sú odlišné od navrhovaného § 54 ods. 2, teda aj zlúčenie viacerých katastrálnych území v rámci obce 
a aj rozdelenie jedného katastrálneho územia v rámci obce sa vzťahujú na konanie o katastrálnom území 
v rámci obce. Ďalej žiadame aby sa pre konanie vyžadoval súhlas obce najmä z dôvodu, že obce spravujú 



lomové body, rôzne právne akty sú naviazané na katastrálne územia, ich zmenou bez vyjadrenia obce 
môže byť spôsobená vážna prekážka pre výkon verejnej správy a z dôvodu čl.  64a Ústavy SR. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
5. K  čl. II bod 1. časť „oslobodenie“ bod 1.  
Na konci vety sa bodka nahrádza čiarkou a dopĺňajú slová „alebo ak žiadajú o vykonanie úkonov 
v súvislosti s ich vlastníckymi právami alebo právami a povinnosťami správcu majetku štátu“. 
 
Odôvodnenie:  
Obce vykonávajúc správu vlastného majetku alebo majetku štátu musia z rôznych dôvodov preukazovať 
predovšetkým orgánom štátu vlastnícke práva alebo oprávnenia správcu, považujeme za neopodstatnené 
aby boli vyberané orgánmi štátnej správy od orgánu územnej samosprávy pre potreby orgánov štátnej 
správy vyberané poplatky. Z uvedeného dôvodu žiadame oslobodenie o správnych poplatkov pre obce.  
Táto pripomienka je zásadná. 
 
6. K  čl. II bod 2. časť „oslobodenie“ bod 1.  
Na konci vety sa bodka nahrádza čiarkou a dopĺňajú slová „alebo ak žiadajú o vykonanie úkonov 
v súvislosti s ich vlastníckymi právami alebo právami a povinnosťami správcu majetku štátu“. 
 
Odôvodnenie:  
Obce vykonávajúc správu vlastného majetku alebo majetku štátu musia z rôznych dôvodov preukazovať 
predovšetkým orgánom štátu vlastnícke práva alebo oprávnenia správcu, považujeme za neopodstatnené 
aby boli vyberané orgánmi štátnej správy od orgánu územnej samosprávy pre potreby orgánov štátnej 
správy vyberané poplatky. Z uvedeného dôvodu žiadame oslobodenie o správnych poplatkov pre obce.  
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Po dvoch kolách rozporového konania (druhé kolo 6.11.2012)  ostala neodstránenou zásad-
nou pripomienkou povinnosť obce zabezpečovanie prítomnosti vlastníkov na katastrálnom 
konaní.  
 
C) K návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kon-
trole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov uplatnilo ZMOS nasledovné 
pripomienky: 
 
1. K bodu 18:   
Žiadame novelizačný bod vypustiť.  
 
Odôvodnenie: 
V nádväznosti na pripomienku k novelizačnému bodu „20“. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
2. K bodu 20: 
Žiadame novelizačný bod vypustiť. 
 
Odôvodnenie: 
Zásadne nesúhlasíme s navrhovaným znením predmetného novelizačného bodu, podľa ktorého sa navr-
huje vypustenie „§ 17a Oslobodenie od odvodov“. Hoci sa v súčasnosti platnom ustanovení „§17a“ ods. 
„(2)“ uvádza: „(2) Ustanovenie odseku 1 nemožno použiť, ak sa v katastrálnom území obce nachádza 
vhodný pozemok zaradený podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do 6. až 9. skupiny“ sme 
toho názoru, že návrh zákona bude mať negatívny vplyv na výdavkovú časť rozpočtov miest a obcí. Zvý-
šenie výdavkov nastane najmä vzhľadom na potrebu vykonávania pôdoznaleckých posudkov a v dôsledku 
finančnej odplaty za prechodné či trvalé vyňatie pôdy. Tak isto to bude v prípade investičných plánov 
investorov alebo obcí v prípade verejnoprospešných stavieb, pri ktorých sa zvýšia investičné náklady. 
Vzrastú aj náklady v rámci projektov a čerpania prostriedkov z fondov EÚ, pretože sa nejedná o oprávne-
né výdavky. Náklady sa zvýšia  pre obce aj  fyzické osoby napríklad v prípade bytovej výstavby, ale aj pri 
výstavbe sociálnych bytov. Návrh zákona bude môže mať negatívny vplyv aj na zamestnanosť a podnika-
teľské prostredie v mestách a obciach. Uvedené skutočnosti budú mať negatívny vplyv následne na život-
nú úroveň obyvateľov. Obce nebudú schopné napĺňať svoje ciele v rámci programov hospodárskeho a 



sociálneho rozvoja (PHSR obcí), či rozvojové projekty investorov na území miest a obcí, ktoré sú už za-
zmluvnené. Územné plány obcí a PHSR sa vytvárali s časovým predstihom za iných podmienok. Návrh 
novely zákona vnímame v tomto smere ako nepriaznivý zásah do rozvoja miest a obcí. Investori s touto 
skutočnosťou taktiež nepočítali. Zákon v tejto podobe negatívne ovplyvní aj činnosť právnických osôb, 
ktoré priamo zriadilo mesto alebo obec.   
Túto požiadavku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
3. K doložke vplyvov: 
Žiadame doložku vplyvov doplniť o vyčíslenie predpokladaného dosahu na územnú samosprávu, podnika-
teľské prostredie a o sociálne vplyvy. 
 
Odôvodnenie: 
Nesúhlasíme s obsahom doložky vplyvov. V doložke vplyvov sa neuvádza vplyv na územnú samosprávu, 
podnikateľské prostredie a nie sú uvedené žiadne sociálne vplyvy. Hoci sa v súčasnosti platnom ustano-
vení „§17a“ ods. „(2)“ uvádza: „(2) Ustanovenie odseku 1 nemožno použiť, ak sa v katastrálnom území 
obce nachádza vhodný pozemok zaradený podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do 6. až 9. 
skupiny“ sme toho názoru, že návrh zákona bude mať napriek tomu negatívny vplyv na výdavkovú časť 
rozpočtov miest a obcí. Tak isto to bude v prípade investičných plánov investorov alebo obcí v prípade 
verejnoprospešných stavieb, pri ktorých sa zvýšia investičné náklady. Vzrastú aj náklady v rámci projektov 
a čerpania prostriedkov z fondov EÚ, pretože sa nejedná o oprávnené výdavky. Náklady sa zvýšia  pre 
obce aj  fyzické osoby napríklad v prípade bytovej výstavby, ale aj pri výstavbe sociálnych bytov. Návrh 
zákona bude mať negatívny vplyv aj na zamestnanosť a podnikateľské prostredie v mestách a obciach. 
Uvedené skutočnosti budú mať negatívny vplyv následne na životnú úroveň obyvateľov. Obce nebudú 
schopné napĺňať svoje ciele v rámci programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR obcí), či roz-
vojové projekty investorov na území miest a obcí, ktoré sú už zazmluvnené. Územné plány obcí a PHSR sa 
vytvárali s časovým predstihom za iných podmienok. Návrh novely zákona vnímame v tomto smere ako 
nepriaznivý zásah do rozvoja miest a obcí. Investori s touto skutočnosťou taktiež nepočítali. Zákon v tejto 
podobe negatívne ovplyvní aj činnosť právnických osôb, ktoré priamo zriadilo mesto alebo obec.   
Túto požiadavku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
D) K návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 
152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov uplatnilo ZMOS nasledovné pripomienky: 
 
1. K bodu  11 (§28 ods. 4)   
Žiadame novelizačný bod vypustiť.  
 
Odôvodnenie: 
Predmetom novelizačného bodu je uloženie sankcie za nesplnenie povinnosti obce spočívajúcej v nahláse-
ní predaja potravín na trhových miestach 23a) príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, a 
to vopred.  Predkladateľ navrhuje sankciu voči obci vo výške do 10000 €.  
Obce upravujú všeobecné a osobitné podmienky predaja na trhových miestach formou všeobecne záväz-
ného nariadenia obce. Vo všeobecne záväznom nariadení obce nie je zvyčajne povinnosť potenciálnych 
predajcov vopred oznamovať obci zámer predávať na verejných trhoviskách vybrané tovary. Za predpo-
kladu splnenia podmienok zákona a vo VZN je umožnené verejné trhovisko využiť každému, bez ďalších 
notifikačných povinností. Obce tak môžu mať vedomosť o predaji potravín na trhovisku až bezprostredne 
pred samotným predajom, pričom správca trhoviska kontroluje splnenie podmienok zákona a všeobecne 
záväzného nariadenia obce. Plnenie nahlasovacej povinnosti vopred považujeme za časovo nejednoznač-
né, keďže návrh zákona neobsahuje konkrétnejšie ustanovenia. Upozorňujeme na skutočnosť, že nie je 
možné zo strany obce v praxi zabezpečiť aktívne vyhľadávanie potencionálnych predávajúcich. Obce na to 
nemajú kapacitné, technické ani finančné možnosti. Je na predávajúcom, aby si splnil povinnosť a na obci 
sa zahlásil. Nie je však možné sankcionovať obec za subjekty, ktoré svoju ohlasovaciu povinnosť nesplnili 
a teda obec sa o nich nemala ako dozvedieť.  
 
Možno z našej strany len predpokladať, že navrhované znenie ustanovenia vzniklo ako snaha riešenia a 
odstránenia iného problému a to ambulantného predaja najmä predaja rôznych druhov potravín popri 
cestách (nenahlásený a teda nelegálny predaj mimo trhových miest v rámci katastra obce). Navrhovaným 
ustanovením sa však tento problém neodstráni. V takýchto prípadoch je nutné konštatovať, že jedine 
lepšia súčinnosť všetkých orgánov dozoru vrátane Slovenskej obchodnej inšpekcie v spolupráci s prísluš-
ným správcom ciest, ako aj v spolupráci s príslušným dopravným inšpektorátom (PZ) môže napomôcť k 
efektívnejšiemu riešeniu problému nelegálneho ambulantného predaja rôznych druhov potravín popri 
cestách. Je preto možno na zváženie, rozšíriť počet subjektov vykonávajúcich dozor nad dodržiavaním 



tohto zákona, aspoň čo sa týka predaja výrobkov a potravín popri cestách, minimálne aj o miestne prí-
slušný dopravný inšpektorát.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
E) K návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. uplatnilo ZMOS nasledov-
né pripomienky: 
 
1. K bodu  3 (§ 2 písm. f) 
Navrhujeme na konci za slová „ktorá ho vedie“ doplniť slová „a práve vykonáva činnosť, na ktorú je pes 
určený“. 
 
Odôvodnenie: 
Toto doplnenie navrhujeme z dôvodu, aby ten, kto vedie zvláštne psy nevyužíval možnosť „voľný pohyb 
psa“ aj mimo činnosti, na ktorú je zvláštny pes určený (napr.: pri venčení už mimo služby). 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
2. K bodu 4 (§ 2a ods. 8) 
Navrhujeme ustanovenie nahradiť znením: „Ak sa nebezpečným psom stane pes, ktorého držiteľa sa ne-
podarí zistiť v lehote 60 dní od odchytu nebezpečného psa, obec na vlastné náklady zabezpečí jeho utra-
tenie“.  
 
Odôvodnenie: 
Ustanovenie v navrhovanom znení diskriminuje majiteľov krížencov ako aj psov čistokrvných, ktorých 
pôvod sa nedá preukázať. V zákone sa presne neuvádza, čo znamená „preukázanie pôvodu psa“. Veľa 
čistokrvných psov nemá preukaz pôvodu tzv. PP alebo „papiere“. Navrhovanou zmenou ustanovenia mož-
no zabezpečiť riešenie túlavých psov, ktoré sa stanu nebezpečnými  psami; počas doby 30 dní budú 
umiestené v karanténe. Ak sa počas tejto doby nezistí majiteľ, pes bude na náklady obce, v ktorej bol pes 
odchytený, utratený. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
3. K bodu 4 (§ 2b ods. 1) 
Navrhujeme odstrániť slová „ktorá vedie plemennú knihu psov“. 
 
Odôvodnenie: 
Organizácia, ktorá bude spĺňať  všetku činnosť spojenú s kynologickým výcvikom  (ods. 2 písm. a), posu-
dzovanie chovného priestoru (ods. 2 písm. b), vedenie databázy (ods. 2 písm. d) nepotrebuje k svojej 
činnosti viesť plemenné knihy. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
4. K bodu 2 (§2b ods.2 písm. c ):   
Navrhujeme namiesto slov „podľa § 3 ods. 7“ uviesť slová  „podľa § 3 ods.8“.  
 
Odôvodnenie: 
Navrhované znenie chybne určuje ustanovenie, podľa ktorého poverená organizácia bude s obcou spolu-
pracovať pri schvaľovaní  a výkone kontroly podľa znenia ustanovenia v § 3 ods. 8 a nie § 3 ods. 7. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
5. K § 3 
Navrhujeme novo upraviť evidenciu psov tak, aby nedochádzalo k zneužívaniu evidencie na vyhnutie sa 
plneniu ďalších zákonných povinnosti spojených s chovom a držaním psov. V záujem toho navrhujeme, 
aby držiteľ evidoval psa v obci, kde má  chovný priestor alebo zariadenie na chov psa a súčasne splno-
mocniť obce všeobecne záväzným nariadením upraviť podrobnosti o prechodnom držaní psa v inej obci 
než je pes evidovaný. V súvislosti s tým súčasne ustanoviť držiteľovi psa povinnosť evidovať psa v obci, v 
ktorej sa pes prechodne zdržuje po dobu viac ako 6 mesiacov s tým, že zmenu v evidencii psa oznámi 
obci, v ktorej je pes už evidovaný. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
6. K § 4 ods. 1 
Požadujeme na konci pripojiť novú vetu v znení: „Voľný pohyb psa mimo chovného priestoru alebo zaria-
denia na chov a na miestach verejnosti prístupných je zakázaný, okrem priestorov, kde je voľný pohyb 
psa obcou povolený. Pes musí byť vodený na vôdzke, ktorá je pripevnená na obojku alebo prsnom pos-
troji a jej pevnosť musí zodpovedať veľkosti a váhe  psa.“ 



 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme úpravu povinnosti tak, aby držitelia psov viedli  na všetkých  miestach verejnosti prístupných 
psa na vôdzke. Touto povinnosťou sa zamedzí väčšine konfliktov medzi človekom a psom alebo psami 
navzájom. VZN obec určí miesta, kde je voľný pohyb psa povolený tzv. výbehy psov. Zároveň sa upresňu-
je spôsob vedenia psa: mať vôdzku a obojok, ktorý zodpovedá veľkosti a váhe psa.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
7. K bodu 9 (§ 4 ods. 2) 
Navrhujeme namiesto pojmu „verejné priestranstvo“ použiť v praxi už vžitý pojem „miesto verejnosti prí-
stupné“ (napríklad § 364 ods. 1 Tr. zákona). 
 
Odôvodnenie: 
Keďže zákon, ani jeho navrhovaná novela nedefinuje pojem „verejné priestranstvo“ možno v praxi očaká-
vať problémy s určením takého miesta.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
8. K bodu 9 (§ 4 ods. 2) 
Žiadame za slová „na verejnom priestranstve“ vložiť slová „a mimo chovného priestoru alebo zariadenia 
na chov“. 
 
Odôvodnenie: 
Doplnenie navrhujeme z dôvodu, že chovným priestorom môže byť aj byt v bytovom dome. Častým kon-
fliktom medzi  psami a ľuďmi, ako aj  iným zvieratami dochádza v nebytových priestoroch (napr. schodiš-
te). Tieto priestory navrhovaný zákon nerieši. Navrhovanou zmenou dôjde k tomu, že nebezpečný pes, 
nežiaduci pes alebo pes so sprísneným držaním v okamihu ako opustí svoj chovný priestor alebo zariade-
nie na chov (napr. aj byt v bytovom dome) musí  mať nasadený náhubok a vedení na vôdzke, a nie len 
vtedy ako vstúpi na verejné priestranstvo (na miesto prístupné verejnosti). Vzhľadom na expandovanie 
chovu psov do nevhodných chovných priestorov, akými sú napríklad byty v bytových domoch, navrhujeme 
splnomocniť obce všeobecne záväzným nariadením rozhodnúť o zákaze chovu určitých druhov psov v 
bytoch v bytových domoch s podmienkou, že zákaz bude obsahovať aj prechodné ustanovenie o časovom 
odstupňovaní uplatňovania zákazu. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
9. K bodu 9 (§ 4 ods. 2) 
Odporúčame zvážiť doplnenie ustanovenia, napríklad vložením novej druhej vety, o povinnosť osoby uve-
denej v prvej vete nosiť pri sebe doklad podľa § 2a ods. 3, v opačnom prípade možno v praxi očakávať 
problémy v teréne pri kontrole osôb, ktoré budú viesť mimo chovného priestoru nebezpečného psa, ne-
žiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
10. K bodu 10 (§4 ods.4) 
Odporúčame v poslednej vete za slovo „dvoch“ vložiť slovo „pracovných“, pretože oznámenie počas dvoch 
dní, tzn. kalendárnych  je praxi často nereálne (víkendy, sviatky).  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
11. K § 5 ods.1 písm. a) 
Navrhujeme slovo „zakázaný“ nahradiť slovom „povolený“ (tzv. výbehy pre psov). 
 
Odôvodnenie: 
Platné znenie § 5 ods. 1 písm. a) je v rozpore s cieľmi uvedenými v ustanovení § 4 ods. 1 vyjadrenými 
slovami „a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôso-
biť“ pretože pri voľnom pohybe psa všade tam, kde to nie je všeobecne záväzným nariadením obce zaká-
zané, čo je v praxi neriešiteľná úloha, pes tzv. „značkovaním“ svojho teritória spôsobuje nezvratne poško-
denie stromov, stĺpov verejného osvetlenia, rohov stavieb a pod., a to odhliadnuc od estetického dojmu z 
takto postihnutého prostredia. Vzhľadom na uvedené navrhujeme ako najmiernejšie opatrenie na posil-
nenie ochrany vzťahov uvedených v § 4 ods. 1 v ustanovení § 5 ods. 1 písm. a) slovo „zakázaný“ nahradiť 
slovom „povolený“(tzv. výbehy pre psov). 
 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
12. K § 6 ods. 1 



Navrhujeme vložiť vetu „Ten kto psa vedie je povinný mať so sebou dostatočný počet pomôcok na od-
stránenie výkalov psa.“. 
 
Odôvodnenie: 
Návrh povinnosti, toho kto psa vedie mať vždy so sebou nachystaný dostatočný počet pomôcok (napr. 
vrecká, igelitové tašky, ....)  na odstránenie výkalov, aby nedochádzalo k argumentom typu: „môj pes už 
1 potrebu vykonal, na ďalšiu ja už vrecko nemám“. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
13. K bodu 13 (§7 ods.1 písm. i a §7 ods. 2 písm. g)  
Navrhujeme slová „nie je“ nahradiť slovami „nepreukáže sa, že je“  
 
Odôvodnenie: 
Podľa §2a ods. 2 musí byť držiteľ nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním  
alebo ten kto tých psov vedie odborne spôsobilí, inak nesmie psa držať alebo ho vodiť.  Podľa § 2a ods. 3 
odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom. V praxi vzniká otázka, ako kontrolný orgán počas výkonu 
kontroly preverí, či osoba je alebo nie je spôsobilá na vedenie psa. Preto navrhujeme, aby sa osoba  pre-
ukázala, že je spôsobilá na držanie alebo na vedenie psa. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
14. K § 7 ods. 2 písm. a) 
Na koniec vety doplniť slová „alebo, ktorej zviera pes pohrýzol“ 
 
Odôvodnenie: 
§ 7 ods. 2 písm. b) rieši priestupok voči osobe, ktorá nezabráni  útoku psa na človeka alebo zviera  alebo 
nezabráni inému spôsobu  ich ohrozovania psom.  V praxi vzniká problém, že osoba, ktorej  zviera bolo 
napadnuté psom inej osoby  nezistí jej  meno a adresu, z tohto dôvodu nie je možno riešiť priestupok 
podľa §7 ods. 2 písm. b) keď  nie je zavedená povinnosť oznámiť osobe, ktorej zviera pes pohryzol svoje 
meno a trvalý pobyt.   
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
15. K bodu 14 (§ 7 ods. 2 písm. c) 
Odporúčame za slovo „dvoch“ vložiť slovo „ pracovných“. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
16. K § 7 ods. 2  
Žiadame v ods. 2 doplniť nové písm. „ i)“ v znení: „Nesplní povinnosť vodenia psa podľa § 4 ods. 1“. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
17. K bodu 16 (§ 7 ods. 3) 
Navrhujeme zvýšiť navrhované sankcie zo 400 eur na 1 400 eur, z 200 eur na 700 eur a z 1 000 eur na 2 
000 eur a aj týmto spôsobom zdôrazniť význam zodpovedného prístupu chovateľov a držiteľov psov k 
starostlivosti o psa. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
II. K návrhu vyhlášky: 
 
1. K § 2 
Upozorňujeme na skutočnosť, že navrhované znenie § 2 nerieši, ako bude vyzerať doklad o úspešnom 
absolvovaní kynologického výcviku (podľa § 2a ods. 3). Neuvádza, či osoba, ktorá vedie psa má povin-
nosť mať doklad o absolvovaní kynologického výcviku vždy, keď psa vedie mimo chovného priestranstva. 
Akým spôsobom sa osoba bude preukazovať pri kontrole obecnej polície, alebo policajného zboru, ak psa 
vedie mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. V zmysle vyššie uvedeného je preto potrebné § 
2 o tieto náležitosti doplniť. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
2. K § 3 
Upozorňujeme na skutočnosť, že navrhované znenie § 3 nerieši aj situáciu, kedy chovný priestor alebo 
zariadenie na chov môže byť aj byt v bytovom dome a aké opatrenia musia spĺňať takéto chovné zaria-
denia. V zmysle vyššie uvedeného je preto potrebné § 2 o tieto náležitosti doplniť. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 



F) K návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplatnilo ZMOS nasle-
dovné pripomienky: 
  
A. K návrhu ako celku: 
Združenie miest a obcí Slovenska podporuje snahu predkladateľa zákona upraviť normy verejného obsta-
rávania tak, aby sa dosiahlo efektívne vynakladanie verejných zdrojov a zaviedla ochrana kvalitných a 
poctivých dodávateľov, či už prostredníctvom inštitútu referencií umožňujúceho vylúčenie nespoľahlivých 
podnikateľov z procesu získavania verejných zákazok alebo regulácie podielu subdodávok na zmluvnom 
plnení. Vzhľadom ku katastrofálnym skúsenostiam územnej samosprávy s obligatórnym kritériom najniž-
šej ceny pri výbere zmluvného partnera ako jediným predpokladom úspechu vo verejnom obstarávaní 
neumožňujúcom prihliadnuť pri nákupe tovarov, služieb a stavebných prác na tak zásadné kritériá, ako je 
kvalita plnenia, prevádzkové náklady, pozáručný servis, estetické a funkčné charakteristiky a pod. víta 
Združenie miest a obcí Slovenska posilnenie princípu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky a zároveň trvá 
na možnosti jeho uplatňovania i v rámci elektronického trhoviska, ktoré má ambíciu stať sa priestorom, v 
ktorom budú mestá a obce povinne nakupovať tovary, stavebné práce alebo služby, bežne dostupné na 
trhu. Pozitívom návrhu je zjednotenie pravidiel obstarávania pre podlimitné, podprahové zákazky a zákaz-
ky s nízkou hodnotou. Navrhovanú povinnosť obstarávať bežné tovary, služby a práce od hodnoty 0 EUR 
vyššie, bez vhodne definovanej spodnej hranice (15 000 eur pre tovary a služby a 30 000 eur pre staveb-
né práce), bude možné, vzhľadom k nákladom na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania, ozna-
čiť za nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami ohrozujúce chod miest a obcí. K sfunkčneniu 
procesov verejného obstarávania by naopak mohlo prispieť zavedenie dvojinštančného rozhodovania v 
námietkovom konaní eliminujúce prvok subjektivity pri rozhodovaní v spojení so zriadením rady ako nezá-
vislého odvolacieho orgánu úradu zloženého z odborne spôsobilých osôb s praktickými skúsenosťami vo 
verejnom obstarávaní. Základná norma upravujúca postupy vo verejnom obstarávaní sa žiaľ ani touto 
legislatívnou iniciatívou nedočkala, napriek predchádzajúcim viac než dvom desiatkam  noviel, úplne novej 
podoby, ktorá by prispela k sprehľadneniu a odľahčeniu úpravy postupov vynakladania verejných pro-
striedkov od nadmernej administrácie. Povinnosti verejných obstarávateľov sa naopak každým novým 
návrhom zákona dopĺňajú o ďalšie administratívne a odborné povinnosti, ktoré si vyžadujú nárast existu-
júcej administratívnej záťaže a nákladov na zabezpečenie verejného obstarávania, vrátane nákladov spo-
jených s úhradou mzdy na týchto pracovníkov, čo oslabuje efektívnosť ako základný princíp vynakladania 
verejných prostriedkov. ZMOS víta právnu úpravu požiadaviek na technické zabezpečenie a ochranné 
opatrenia pre realizáciu elektronickej aukcie prostredníctvom licencií. 
 
B. K jednotlivým častiam: 
 
1. K čl. I bodu 5 (§ 4 ods. 3) 
ZMOS zásadne odmieta definíciu podlimitnej zákazky uvedenej v § 4 ods. 3 a navrhuje nasledovnú úpra-
vu: 
 
V § 4 ods. 3 znie: 
 
Podlimitná zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky zadávanej verejným obstarávateľom je v prie-
behu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden 
kalendárny rok nižšia, ako finančný limit podľa odseku 2 a ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služby a predpokladaná hodnota zákazky je  
a) rovnaká alebo vyššia ako 15 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na 

poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom, 
b) rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadáva-

nú verejným obstarávateľom. 
 
Odôvodnenie:  
Navrhovaná definícia podlimitnej zákazky je nevykonateľná pre obce, ktoré sú v zmysle § 6 ods. 1 písm. 
b)  zákona verejným obstarávateľom. Obstarávanie od nuly by znamenalo ohrozenie plnenia zákonom 
stanovených právomocí obcí a znemožnilo operatívne riešenie vzniknutých problémov. Považujeme za 
nevyhnutné ustanoviť hranicu, pod ktorou bude prípustný pre verejného obstarávateľa postup, ktorý je 
vzhľadom na okolnosti, ktoré si to vyžadujú rýchly, bezprostredný a administratívne nezaťažujúci, teda 
vhodnejší, než obstarávanie predkladateľom navrhovaným spôsobom. Verejný obstarávateľ, ak nadobud-
ne presvedčenie, že obstarávanie predkladateľom navrhovaným spôsobom je vhodné, môže využiť pos-
tup, ktorý navrhuje predkladateľ, no zároveň bude môcť zvážiť ostatné okolnosti obstarávania a konkrét-
nej situácie.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 



2. K čl. I bodu 11 (§ 9 ods. 8 písm. b)) 
V § 9 navrhujeme vypustiť ods. 8 písm. b). 
 
Odôvodnenie: 
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nemôžu niesť zodpovednosť za prijatie opatrení na nesprístupnenie 
tých častí dokumentov a informácií, zverejňovaných podľa tohto zákona, ktoré podliehajú  ochrane ako 
osobné údaje, utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo alebo dôverné informácie z dôvodu, že oni 
sami nemôžu vedieť, ktoré údaje poskytnuté záujemcom alebo uchádzačom napĺňajú pojmové znaky 
obchodného tajomstva, dôverných informácii a pod. Verejní obstarávatelia a obstarávatelia by za ochranu 
údajov mali zodpovedať len vtedy, ak by zákon stanovoval povinnosť uchádzačov/záujemcov na označe-
nie tých častí ponuky a informácií poskytnutých verejnému obstarávateľovi /obstarávateľovi, ktoré  pod-
liehajú ochrane ako sú osobné údaje, utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo alebo dôverné  infor-
mácie a uchádzači/záujemcovia si túto povinnosť i splnili. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
3. K čl. I bodu 12 (§ 9a ods. 4 až 6) 
V § 9a ods. 4 písm. d) navrhujeme stanovenie presných kritérií vyjadrených jednoznačným spôsobom 
napr.: a) splnil predmet zadania podľa zmluvy, b) nesplnil v kvalite, v množstve, v termínoch – identifiko-
vať, c) zásadne porušil zmluvu v xy...., ktoré bude verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ hodnotiť per-
centuálnym vyjadrením od nula do sto percent. 
 
Odôvodnenie: 
Splnenie kritérií podľa odseku 4 písm. d) v hodnotení verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa per-
centuálnym vyjadrením od nula do sto percent, s uvedením stručného odôvodnenia je veľmi všeobecné, 
subjektívne a vo vzťahu k hroziacim následkom v podobe zákazu účasti vo verejnom obstarávaní. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
4. K čl. I bodu 12 (§ 9a ods. 8) 
Zákon ukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť vyhotovenia referencie výlučne elektronickou formou. 
ZMOS navrhuje, aby v prípade, ak to technické možnosti verejného obstarávateľa neumožňujú, mohol 
verejný obstarávateľ vyhotoviť referenciu v písomnej podobe a v takej ju i zaslať Úradu pre verejné ob-
starávanie. 
 
Odôvodnenie: 
Ustanovenie zákona ukladajúce povinnosť vyhotovenia referencie v elektronickej podobe je vopred nevy-
konateľné pre tých verejných obstarávateľov, ktorým to technické možnosti nedovoľujú. Preto sa v prípa-
doch nedostatočnej technickej vybavenosti verejného obstarávateľa navrhuje možnosť splnenia si povin-
nosti vyhotovením referencie v písomnej podobe. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
5. K čl. I bodu 15 (§ 10a) 
ZMOS súhlasí s predloženým návrhom upravujúcim možnosť uzatvorenia dodatku k zmluve, ktorá je vý-
sledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti alebo menil 
ekonomickú rovnováhu zmluvy v prospech úspešného uchádzača, avšak len za podmienky, že Občiansky 
súdny poriadok  stanoví súdu lehotu, v ktorej bude mať súd povinnosť rozhodnúť vo veci samej, t. j. či po 
uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, majúca vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú 
nebolo možné rozumne predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spra-
vodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. 
 
Odôvodnenie:  
Pokiaľ nebudú súdy povinné rozhodnúť v zákonom stanovenej lehote, existuje odôvodnené riziko, že pri 
neprimerane dlhej dĺžke súdnych konaní na Slovensku budú hroziť obom zmluvným stranám značné hos-
podárske škody, ktorým sa nebudú môcť vyhnúť. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
6. K čl. I bodu 15 (§ 10b) 
V § 10b ods. 1 sa slová „cenu najviac v sume priemeru medzi dvoma najnižšími cenami zistenými na trhu“ 
nahrádzajú slovami „cenu zodpovedajúcu najviac priemeru troch ekonomicky najvýhodnejších ponúk zis-
tených na trhu.“ 
 
Odôvodnenie: 
ZMOS víta návrh kontrolného mechanizmu zabezpečujúceho povinné zisťovanie trhovej ceny, ak ide o 
zmluvy s opakovaným plnením. Nesúhlasí však so zavedením povinnosti zmluvných strán určiť cenu naj-



viac v sume priemeru medzi dvoma najnižšími cenami zistenými na trhu bez ohľadu na vecnú hodnotu 
plnenia, ktoré by verejný obstarávateľ mohol od dodávateľov ponúkajúcich najnižšiu cenu na trhu získať. 
Kritérium ceny porovnateľných tovarov, stavebných prác alebo služieb na trhu nepovažujeme za dosta-
točné a žiadame doplniť o kritériá vyjadrujúce vzťah úžitkovej hodnoty plnenia a ceny obdobne ako pri 
vyhodnocovaní ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, pričom za také možno označiť nielen kvalitu, pre-
vádzkové náklady, ale aj dosiaľ v predkladateľom navrhnutej právnej úprave nezohľadnené sociálne hľa-
disko verejného obstarávania v podobe zamestnania dlhodobo nezamestnaných, zdravotne postihnutých 
osôb a pod. Prax ukázala, že kritérium najnižšej ceny vedie často k dosahovaniu nižšej hodnoty za tie isté 
peniaze. I v prípade zmlúv, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania a predmetom ktorých je záväzok 
dodávateľa na opakované plnenie je potrebné nepriamo deškandalizovať oprávnenosť nároku požiadavky 
verejného obstarávateľa vybrať si primeraného zmluvného partnera pri uplatnení princípov riadnej hos-
podárskej súťaže a efektívnych kontrolných mechanizmov. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
7. K čl. I bodu 35 (§ 35 ods. 3) 
Navrhujeme v § 35 ods. 3 prvej vete za slová „lehota poskytnutia služieb“ vložiť slová „vytvorené pracov-
né miesto“. 
 
Odôvodnenie: 
Jedným z kritérií vyhodnocovania ponúk na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky by malo byť aj 
vytvorené pracovné miesto, z dôvodu odstraňovania regionálnych rozdielov, podpory zamestnanosti. 
Smernica 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, 
verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby ustanovuje, že keď sa verejní ob-
starávatelia rozhodnú zadať zákazku na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, posúdia ponuky s 
cieľom určiť, ktorá z nich ponúka najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze. Na účely tohto posúdenia sa 
musia určiť ekonomické a kvalitatívne kritériá, ktoré ako celok musia umožniť určenie ekonomicky najvý-
hodnejšej ponuky pre verejného obstarávateľa. Medzi tieto kritériá by preto mali patriť aj sociálne aspek-
ty (podľa príručky EK Social buying), najmä pracovné miesta, ktoré budú na základe ponuky vytvorené. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
8. K čl. I bodu 43 (§ 42 ods. 4) 
Navrhujeme v § 42 ods. 4 slová "ak boli predložené najmenej tri ponuky“ nahradiť slovami „ak bolo pred-
ložených najmenej päť ponúk“. 
 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme zvýšiť kvórum min. na 5 ponúk z dôvodu objektivizácie ceny a predchádzania zneužívania 
tohto inštitútu dohodou. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
9. K čl. I bodu 51 (§44 ods. 1) 
V § 44 ods. 1 prvej vete navrhujeme vypustenie slova „bezodkladne“. 
 
Odôvodnenie: 
Zverejnením informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradia uchádzačov na profile verejného obsta-
rávateľa bezodkladne po vyhodnotení ponúk by došlo k zmareniu verejného obstarávania v prípade reali-
zácie revíznych postupov. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
10. K čl. I bodu 55 (§ 46 ods. 2) 
V § 46 ods. 2 navrhujeme slová „boli predložené len dve ponuky“ nahradiť slovami „bol počet predlože-
ných ponúk menší ako tri “. 
 
Odôvodnenie: 
Na posilnenie súťažného princípu sa doplnila možnosť obstarávateľa zrušiť súťaž v prípade, ak boli pred-
ložené dve alebo menej ponúk.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
11. K čl. I bodu 58 (§ 49a) 
Navrhujeme v § 49a za slová „verejný obstarávateľ“ vložiť slová a „a obstarávateľ“ a za slová „ verejného 
obstarávateľa“ sa vkladajú slová „ a obstarávateľa“. 
 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme rozšíriť povinnosť zverejňovať v profile aj na obstarávateľa. 



Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
12. K čl. I bodu 75 (§ 91 ods. 1 písm. b), bod. 3) 
Navrhujeme v § 91 ods. 1 písm. b), bode 3 za slovné spojenie „postupovať podľa písm. a)“ vložiť slovné 
spojenie „alebo ak postup podľa § 92 až 99 nie je najefektívnejší.  
 
Odôvodnenie: 
Súčasný zákon stanovuje v § 18 vysoké požiadavky na nástroje používané na elektronickú komunikáciu 
používanú vo verejnom obstarávaní. Zariadenia, ktorými sa má realizovať elektronický prenos a prijímanie 
ponúk a žiadostí o účasť, musia prostredníctvom technických prostriedkov a vhodných postupov zaručo-
vať, aby boli napr. splnené požiadavky na elektronické podpisy, ktoré sa vzťahujú na ponuky a na žiadosti 
o účasť.  
Obce nemajú technické vybavenie, náklady na elektronický podpis, licencie na čítanie programov, preto je 
potrebné ponechať právomoc rozhodnúť sa obstarávať podlimitné zákazky s využitím elektronického tr-
hoviska alebo postupom podľa § 100 a nasledovných umožňujúcim uchádzať sa o verejné zákazky aj 
malým podnikateľom nedisponujúcim technickým vybavením podmieňujúcim obchodovanie na elektronic-
kom trhovisku. Navyše, náklady spojené s registráciou na verejnom trhovisku môžu vylúčiť časť podnika-
teľov mimo trhoviska a to aj tých, ktorí sú schopní ponúknuť nižšiu cenu. Nie je, podľa nás, vylúčené, že 
subjekty na verejnom trhovisku budú v porovnaní s bežným trhom cenu mierne navyšovať z dôvodu ná-
kladov spojených s technickým a administratívnym zabezpečením. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
13. K čl. I bodu 75 (§ 99 ods. 3) 
Navrhujeme v § 99 vypustiť ods. 3. 
 
Odôvodnenie: 
ZMOS zásadne nesúhlasí so zavedením povinnosti verejného obstarávateľa raz štvrťročne zverejniť v 
profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur. 
Zákon ukladá v § 21 ods. 2 verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi povinnosť vypracovať správu o 
každej zákazke, o každej rámcovej dohode a o každom zriadení dynamického nákupného systému, ktorá 
je súčasťou dokumentácie a uverejniť ju na profile podľa § 113 ods. 3 do desiatich pracovných dní odo 
dňa uzatvorenia zmluvy alebo rámcovej dohody. Profil podľa § 113 ods. 3 je verejný obstarávateľ povinný 
vytvoriť v elektronickom úložisku, ktorý je súčasťou vestníka vydávaného Úradom pre verejné obstaráva-
nie v elektronickej podobe. Úrad zabezpečuje dostupnosť každého profilu verejného obstarávateľa, preto 
je správa o každej zákazke verejne prístupným dokumentom, v dôsledku čoho je povinnosť vypracovania 
ďalšej správy neodôvodnenou a nadbytočnou administratívnou záťažou plytvajúcou verejnými prostried-
kami. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
14. K čl. I bodu 90 (§ 113 ods. 3) 
Navrhujeme v § 113 ods. 3 prvej vete vypustiť bodku na konci vety a nahradiť čiarkou a slovami „pokiaľ 
im to technické možnosti dovoľujú.“ 
 
Odôvodnenie: 
Toto ustanovenie je vopred nevykonateľné pre obce bez prístupu na internet. Navyše nie je jasné, či budú 
mať aj obce s pripojením na internet dostatočné technické vybavenie potrebné na zriadenie si profilu a 
uverejňovanie informácii v ňom elektronickou formou a spôsobom, ktorý ešte len Úrad pre verejné obsta-
rávanie určí v rámci funkcionality informačného systému vestníka. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
C. Nad rozsah novely: 
1. Navrhujeme, aby Úrad pre verejné obstarávanie vykonával dôslednú kontrolu postupov verejného ob-
starávania projektov financovaných z EÚ. 
 
Odôvodnenie: 
Cieľom návrhu je nastavenie účinnej kontroly verejného obstarávania v projektoch financovaných zo 
štrukturálnych fondov a kohézneho fondu EÚ (ďalej len „fondov“) v programovom období 2007 – 2013 a v 
programovom období 2014 – 2020. Úrad pre verejné obstarávanie bol uznesením vlády SR aktívne zapo-
jený do procesov implementácie fondov EÚ s cieľom zabezpečiť výkon dohľadu nad týmito verejnými 
obstarávaniami. V záujme zabezpečenia čo najefektívnejšieho čerpania prostriedkov EÚ boli s jednotlivými 
Riadiacimi orgánmi uzatvorené Dohody o spolupráci, ktoré úrad zaväzujú poskytovať súčinnosť riadiacim 
orgánom pri kontrole postupov verejného obstarávania projektov, ktoré sú spolufinancované z prostried-
kov EÚ. V súčasnosti je proces verejného obstarávania vnímaný odbornou a aj laickou verejnosťou ako 



proces, ktorý brzdí efektívne čerpanie prostriedkov z fondov. Veľakrát je práve úrad označovaný za sub-
jekt, ktorý neprimerane predlžuje schvaľovací proces a je zodpovedný za nečerpanie prostriedkov. Je 
potrebné však upozorniť na situáciu, že v schvaľovacom procese je kompletná dokumentácia projektu, 
vrátane verejného obstarávania, prvotne predložená na riadiaci orgán, tam je kontrolovaná (proces kon-
troly veľakrát trvá aj mesiac, dva). Následne je dokumentácia verejného obstarávania z rôznych dôvodov 
postúpená na kontrolu na úrad, kde je opätovne kontrolovaná. Takýto proces je potom zdĺhavý, neefek-
tívny, počty podnetov na výkon dohľadu geometrickým radom stúpajú. V záujem čo najrýchlejšieho a 
efektívneho čerpania prostriedkov z fondov by bolo potrebné zabezpečiť okamžitú, účinnú a operatívnu 
kontrolu procesu verejného obstarávania úradom. Uvedené je možné zabezpečiť posilnením úradu perso-
nálne a finančne,  napríklad z technickej pomoci jednotlivých riadiacich orgánov. Posilnený úrad by vyko-
nával to čo mu zo zákona prináleží, t. j. zabezpečoval by kontrolu procesu verejného obstarávania, čím by 
odbremenil riadiace orgány. Kontrola procesu verejného obstarávania by mohla byť vykonávaná kontinu-
álne s kontrolou ostatných častí projektu v rámci schvaľovacieho procesu, ktoré vykoná riadiaci orgán. 
Týmto spôsobom by sa zefektívnil a skrátil proces schvaľovania jednotlivých projektov a nevykonávala by 
sa kontrola dvomi subjektami, t. j. riadiacim orgánom a aj úradom. Uvedeným postupom by bola kontrola 
vykonávaná odborníkmi, ktorí majú zo zákona mandát na vykonávanie takejto kontroly,  proces schvaľo-
vania by bol efektívny a kratší, čo by prispelo k zrýchlenému čerpaniu prostriedkov z fondov. V programo-
vacom období 2014 – 2020, by bolo vhodné zaradiť úrad medzi subjekty financované z prostriedkov EÚ. 
Úrad by vykonával dôslednú kontrolu postupov verejného obstarávania projektov financovaných z EÚ. 
Výsledky z takto vykonanej kontroly by nemohli byť spochybnené ani ex post kontrolou vykonanou pri 
záverečnom odúčtovaní projektu. V rámci Ex post kontroly by bolo deklarované, že proces verejného ob-
starávania bol vykonaný a bol skontrolovaný oprávneným subjektom (úradom). Týmto spôsobom by ne-
dochádzalo k následnému kráteniu finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté a  preinvestované.    
Táto pripomienka je obyčajná. 
 
2. Navrhujeme doriešiť ekonomickú stránku zabezpečenia verejného obstarávania napr. zmenou úhrad za 
súťažné podklady, resp. zavedenie poplatkov pre záujemcov/uchádzačov tak, aby mohli byť tieto zdroje 
použité na zabezpečenie procesu verejného obstarávania, vrátane technického vybavenia.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
3. Navrhujeme definovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo 
záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. 
 
Odôvodnenie: 
Zákon ukladá verejným obstarávateľom uplatňovať  vyššie uvedené princípy, pričom ich bližšie neozrej-
muje. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
4. Navrhujeme včleniť kategóriu osôb podľa § 7 zákona pod pojem verejného obstarávateľa. 
Odôvodnenie: 
Postavenie osôb podľa § 7 zákona, ktorí v procese verejného obstarávania vystupujú ďalej ako verejní 
obstarávatelia, pokladáme za neefektívne a komplikované, preto navrhujeme túto kategóriu osôb subsu-
movať pod pojem verejného obstarávateľa.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
5. Povinnosti verejného obstarávateľa týkajúce sa zverejňovania údajov sú rozptýlené v rôznych častiach 
zákona, preto navrhujeme ich integráciu do jednej časti. 
 
Odôvodnenie:  
Koncentrácia povinností prispeje k sprehľadneniu a zjednodušeniu znenia zákona. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
6. Požadujeme, aby formuláre zasielané Úradu pre úradné publikácie Európskej únie a Úradu pre verejné 
obstarávanie boli totožné s formulármi platnými v EÚ, bez  potreby prepisovania do slovenskej obsahovo 
zhodnej verzie. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
7. Odporúčame do zákona zapracovať v rámci existujúceho právneho rámca Európskej únie zohľadňova-
nie sociálneho hľadiska pri zadávaní verejných zákaziek uprednostňujúceho tých uchádzačov, ktorí sa 
získaním verejnej zákazky zaviažu vytvárať nové pracovné miesta pre mladých nezamestnaných, dlhodo-
bo nezamestnaných, zdravotne postihnutých osôb, sociálne vylúčených obyvateľov alebo iným spôsobom 
preukázateľne prispieť k podpore sociálneho začlenenia. 
 



Odôvodnenie: 
Verejné orgány sú na Slovensku významnými spotrebiteľmi a ako nákupcovia ovládajú veľký podiel trhu 
(napr. v stavebníctve, obchodných službách, informačných technológiách), preto môžu rozumným naku-
povaním podnecovať sociálne zodpovedné riadenie spoločnosti. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
8. Navrhujeme v § 9 vypustiť odsek 6 písm. f). 
 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme vypustenie ustanovenia § 9 ods. 6 písm. f), podľa ktorého je verejný obstarávateľ bezod-
kladne po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, po ukončení súťaže návrhov a po 
zrušení postupu zadávania zákazky a súťaže návrhov povinný poslať spôsobom podľa § 23 ods. 1 kópiu 
správy podľa § 21 ods. 2. Verejný obstarávateľ má totiž povinnosť vypracovať správu v zmysle § 21 ods. 
2 a následne ju uverejniť na svojom profile podľa § 113 ods. 3. Keďže je profil verejného obstarávateľa 
súčasťou elektronického úložiska ako osobitnej časti vestníka vydávaného Úradom pre verejné obstaráva-
nie, má úrad správu v zmysle § 21 ods. 2 plne k dispozícii a preto je akákoľvek ďalšia povinnosť verejné-
ho obstarávateľa na zasielanie kópie tejto správy nadbytočná a neprimerane zaťažujúca verejného obsta-
rávateľa. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
G) K návrhu zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
uplatnilo ZMOS nasledovné pripomienky: 
 
A. Všeobecne k návrhu: 
 
1. Žiadame dopracovať doložku vybraných vplyvov. 
 
Odôvodnenie: 
Návrh zákona musí v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky obsahovať doložku vybra-
ných vplyvov. Doložka vplyvov na rozpočet verejnej správy neobsahuje predpokladaný dopad na rozpočty 
územnej samosprávy. Územná samospráva už v súčasnosti nakladá v zmysle zákona osobnými údajmi 
a v zákonom stanovených prípadoch, bude musieť požiadať o registráciu informačného systému, s čím 
predkladateľ spája úhradu správnych poplatkov. Ďalšími predvídateľnými výdavkami územnej samosprávy 
sú výdavky na vykonanie skúšky zodpovednej osoby a náklady na vypracovanie a aktualizáciu bezpeč-
nostného projektu. Z dôvodu konsolidácie verejných rozpočtov žiadame predkladateľa patrične odôvodniť, 
každý druh výdavku, ktorý má plynúť z rozpočtu územnej samosprávy, ako aj vysporiadanie sa s otázkou 
primeranosti a proporcionality k požadovanému účelu.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
B. K jednotlivým častiam: 
 
1. K čl. I § 4 ods. 11  
Navrhujeme, aby predkladateľ do vymedzenia niektorých pojmov zahrnul aj negatívne definície, z dôvodu 
právnej istoty. Teda najmä aby bolo pre aplikačnú prax jasné, čo nie je osobným údajom, najmä vo vzťa-
hu k povinnosti štátu vymedzenej v antidiskriminačnej legislatíve, predovšetkým v § 2 ods. 3 zákona č. 
365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). V aplikačnej praxi sa pri aplikácií dvoch 
právnych aktov, ktoré neobsahujú vzájomnú previazanosť, no ich aplikácia je nevyhnutná vytvárajú určité 
ustálené, nie vždy správne aplikačné mantinely. Tieto následne v praxi bránia plneniu úloh štátu voči ob-
čanom a obyvateľom. Je preto žiaduce, aby predkladateľ z vlastnej aplikačnej praxe vymedzil okruhy 
pojmov a ich tak pozitívne ako aj negatívne vymedzenie zahrnul v texte právneho predpisu.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.  
 
2. K čl. I § 4 ods. 11  
Navrhujeme v písmene k) na konci bodku nahradiť čiarkou a vložiť na konci nové písmeno k) v znení:  
 
„k) konaním v záujme dotknutej osoby konanie orgánu verejnej správy alebo konanie viacerých orgánov 
verejnej správy v rámci súčinnosti smerujúce k priznaniu nároku na peňažné alebo vecné plnenie alebo 
nadobudnutiu práva v prospech dotknutej osoby.“ 
 
Z dôvodu ďalších nami navrhovaných legislatívnych zmien je potrebné vymedziť konanie v záujme dotk-
nutej osoby ako konanie jedného, resp. viacerých orgánov verejnej správy spočívajúce v poskytnutí súčin-
nosti a nevyhnutných osobných údajov o osobe. Dôvodom navrhovania tejto zmeny sú skúsenosti územ-



nej samosprávy pri realizácií viacerých opatrení, predovšetkým na úrovni programov v oblasti sociálnej 
inklúzie. Najilustratívnejším príkladom nefunkčnosti doterajšej právnej úpravy pri priznávaní nárokov 
a práv je realizácia projektu Potravinovej pomoci, ktorá si vyžadovala na strane občana: žiadosť 
o potvrdenie stavu hmotnej núdze, ktorý vydával príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny neposkytol zároveň údaj obci, resp. charitatívnej organizácii, ktorá realizo-
vala distribúciu. Občan si svoj nárok musel na základe potvrdenia uplatniť na obci, ktorá oznamovala cha-
ritatívnej organizácii počet uplatnených nárokov. I keď si uvedomujeme, že postup nemusel byť aplikova-
ný, ak by žiadosť obsahovala poučenie a súhlas dotknutej osoby s poskytnutím údajov obci a charitatívnej 
organizácii, považujeme za potrebné vytvoriť právne regulovaný priestor pre obdobné prípady, kde je 
v záujme občana aby údaje, ktoré je potrebné pre splnenie podmienok nároku alebo priznanie práva si 
orgány verejnej správy poskytli a ponúkli občanovi nárok alebo právo.  
Takéto doplnenie návrhu zákona je možné považovať za vyváženie ustanovenia § 4 ods. 11 písm. k) 
a zároveň pozitívne vymedzenie v porovnaní s §6 ods. 4 druhá veta.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.  
 
3. K čl. I § 15 ods. 3 
V § 15 ods. 3 prvej vete navrhujeme bodku na konci nahradiť čiarkou a vložiť za ňu slová: 
„alebo ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje podľa § 10 ods. 1 a 2.“ 
 
Odôvodnenie: 
Podľa návrhu zákona nemá prevádzkovateľ, ktorý získal osobné údaje sprostredkovane (nie priamo od 
dotknutej osoby) povinnosť poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa 15 ods. 2 v prípade, že osobné 
údaje spracúva podľa § 10 ods. 1 a 2. Preto navrhujeme, aby bol od povinnosti oznamovania údajov pod-
ľa § 15 ods. 1 oslobodený aj prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby a 
spracúva ich podľa § 10 ods. 1 a 2. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
4. K čl. I § 15 ods. 6 
V § 15 ods. 6 navrhujeme vypustiť slovo „písomne“. 
 
Odôvodnenie: 
Povinnosť obstarania písomného súhlasu dotknutej osoby so získaním osobných údajov kopírovaním, 
skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácii považujeme za zbytočnú 
administratívnu záťaž spomaľujúcu proces vybavovania úradných záležitostí v obciach a mestách. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
5. K čl. I § 17 ods. 7 
V § 17 ods. 7 navrhujeme nahradiť slovné spojenie „v lehote 15 dní“ slovným spojením „v lehote 60 dní“. 
 
Odôvodnenie: 
Pätnásť dňovú lehotu na uchovanie záznamu podľa § 15 ods. 7 považujeme za nedostatočnú z hľadiska 
možného využitia záznamu pri konaní o priestupkoch patriacich do pôsobnosti obce. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
6. K čl. I § 19 ods. 2 
V § 19 ods. 2 písm. a) žiadame bližšie špecifikovať osobitnú kategóriu osobných údajov podľa § 13 
v informačnom systéme.  
  
Odôvodnenie: 
Každý orgán verejnej správy by v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v 
niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidis-
kriminačný zákon) mal prijímať nie len pasívne, ale aj aktívne opatrenia zamedzujúce diskriminácií. Tie je 
možné prijímať a ich efektívnosť merať len za predpokladu monitorovania dopadov na osoby 
s charakteristikami spadajúcimi pod rozsah definície osobitných kategórií osobných údajov. Bezpečnostný 
projekt, ak nebudú úrovne ochrany diferencované podľa stupňa opodstatnenosti a bezpečnostných rizík, 
bude neprimerane vysoká finančná záťaž pre obce. Predložený návrh splnomocňuje Úrad na ochranu 
osobných údajov na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ustanoví podrobnosti 
o vypracovaní bezpečnostného projektu. Vzhľadom k požiadavke ustanovenia § 20 ods. 2 vypracovať 
bezpečnostný projekt v súlade so základnými pravidlami bezpečnosti informačného systému vydanými 
bezpečnostnými štandardmi, právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská re-
publika viazaná možno dôvodne očakávať, že bezpečnostný projekt bude tak administratívne, technicky 
a odborne náročný, že nebudú mať mestá a obce inú možnosť ako nechať si vypracovať bezpečnostný 
projekt u osobitného subjektu na objednávku. Vzhľadom k skutočnosti, že predkladateľ v dôvodovej sprá-



ve neodôvodnil navrhované sprísnenie podmienok spracúvania údajov a nepredložil finančný dopad navr-
hovaného opatrenia na rozpočty miest a obcí s navrhovaným znením § 19 ods. 2 nesúhlasíme. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
7. K čl. I § 23 ods. 5 
V § 23 ods. 5 navrhujeme vypustiť slová: „potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky zodpovednej osoby“. 
 
Odôvodnenie: 
Za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov spracúvaných v informačnom systéme zodpovedá pre-
vádzkovateľ. Malo by byť preto v plnej kompetencii prevádzkovateľa rozhodnúť o voľbe osoby poverenej 
dohľadom nad ochranou osobných údajov, ako aj o spôsobe zabezpečenia, udržiavania, ale i rozvoja od-
bornosti takejto osoby garantujúcej, že práva a slobody dotknutých osôb budú pri spracúvaní ich osob-
ných údajov rešpektované v rozsahu zákona. Zavedenie povinnosti zodpovednej osoby vykonať skúšku 
považujeme v čase konsolidácie verejných financií za neprimeranú administratívnu bariéru kladúcu zvýše-
né finančné náklady miest a obcí, s ktorou nemožno súhlasiť. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
8. K čl. I § 23 ods. 8, písm. e) 
V § 23 navrhujeme odsek 8 navrhujeme vypustiť písm. e). 
 
Odôvodnenie: 
Za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov spracúvaných v informačnom systéme zodpovedá pre-
vádzkovateľ. Malo by byť preto v plnej kompetencii prevádzkovateľa rozhodnúť o voľbe osoby poverenej 
dohľadom nad ochranou osobných údajov, ako aj o spôsobe zabezpečenia, udržiavania, ale i rozvoja od-
bornosti takejto osoby garantujúcej, že práva a slobody dotknutých osôb budú pri spracúvaní ich osob-
ných údajov rešpektované v rozsahu zákona. Zavedenie povinnosti zodpovednej osoby vykonať skúšku 
považujeme v čase konsolidácie verejných financií za neprimeranú administratívnu bariéru kladúcu zvýše-
né finančné náklady miest a obcí, s ktorou nemožno súhlasiť. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
9. K čl. I § 23 ods. 9 
V § 23 navrhujeme vypustiť odsek 9. 
 
Odôvodnenie: 
Prevádzkovateľ realizuje dohľad nad dodržiavaním osobných údajov prostredníctvom zodpovednej osoby, 
ktorá je odborne spôsobilá, preto je záznam o poučení takejto osoby ako príloha poverenia nadbytočný. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
10. K čl. I § 23 ods. 10, 11, 12 a 14 
V § 23 navrhujeme vypustiť odsek 10, 11, 12 a 14. 
 
Odôvodnenie: 
Za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov spracúvaných v informačnom systéme zodpovedá pre-
vádzkovateľ. Malo by byť preto v plnej kompetencii prevádzkovateľa rozhodnúť o voľbe osoby poverenej 
dohľadom nad ochranou osobných údajov, ako aj o spôsobe zabezpečenia, udržiavania, ale i rozvoja od-
bornosti takejto osoby garantujúcej, že práva a slobody dotknutých osôb budú pri spracúvaní ich osob-
ných údajov rešpektované v rozsahu zákona. Zavedenie povinnosti zodpovednej osoby vykonať skúšku 
považujeme v čase konsolidácie verejných financií za neprimeranú administratívnu bariéru kladúcu zvýše-
né finančné náklady miest a obcí, s ktorou nemožno súhlasiť. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
11. K čl. I § 24 ods. 2, písm. e) 
V § 24 ods. 2 navrhujeme vypustiť písmeno e). 
 
Odôvodnenie: 
Za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov spracúvaných v informačnom systéme zodpovedá pre-
vádzkovateľ. Malo by byť preto v plnej kompetencii prevádzkovateľa rozhodnúť o voľbe osoby poverenej 
dohľadom nad ochranou osobných údajov, ako aj o spôsobe zabezpečenia, udržiavania, ale i rozvoja od-
bornosti takejto osoby garantujúcej, že práva a slobody dotknutých osôb budú pri spracúvaní ich osob-
ných údajov rešpektované v rozsahu zákona. Zavedenie povinnosti zodpovednej osoby vykonať skúšku 
považujeme v čase konsolidácie verejných financií za neprimeranú administratívnu bariéru kladúcu zvýše-
né finančné náklady miest a obcí, s ktorou nemožno súhlasiť. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 



 
12.  K čl. I § 24 ods. 3 
Navrhujeme nasledovné znenie § 24 ods. 3:  
 
„(3) Ak prevádzkovateľ výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov súčasne poveril viac zodpoved-
ných osôb, je povinný podľa odseku 2 oznámiť úradu poverenie jednej zodpovednej osoby, s ktorou bude 
úrad komunikovať.“ 
 
Odôvodnenie: 
Nahlasovanie všetkých zodpovedných osôb je administratívne náročné, navyše môže spôsobiť 
v komunikačnom kanále medzi prevádzkovateľom a Úradom na ochranu osobných údajov zmätočnosť. 
Máme zato, že je efektívnejšie nahlásiť úradu jednu zodpovednú osobu majúcu na starosti komunikáciu 
s úradom. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
13. K čl. I § 25 ods. 2, písm. d) 
V § 24 ods. 2 navrhujeme vypustiť písmeno d). 
 
Odôvodnenie: 
Za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov spracúvaných v informačnom systéme zodpovedá pre-
vádzkovateľ. Malo by byť preto v plnej kompetencii prevádzkovateľa rozhodnúť o voľbe osoby poverenej 
dohľadom nad ochranou osobných údajov, ako aj o spôsobe zabezpečenia, udržiavania, ale i rozvoja od-
bornosti takejto osoby garantujúcej, že práva a slobody dotknutých osôb budú pri spracúvaní ich osob-
ných údajov rešpektované v rozsahu zákona. Zavedenie povinnosti zodpovednej osoby vykonať skúšku 
považujeme v čase konsolidácie verejných financií za neprimeranú administratívnu bariéru kladúcu zvýše-
né finančné náklady miest a obcí, s ktorou nemožno súhlasiť. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
14. K čl. I § 33  
Navrhujeme, aby sa v § 33 bodka na konci nahradila čiarkou a doplnilo sa písm. e), ktoré znie: 
  
„e) obsahujú osobné údaje fyzických osôb spracúvané na účely plnenia predzmluvných vzťahov alebo 
uplatňovania práv a povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z existujúceho alebo ukončeného pra-
covnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru s 
týmito fyzickými osobami vrátane osobných údajov ich blízkych osôb.“ 
 
Odôvodnenie: 
Trváme na tom, aby sa povinnosť registrácie aj naďalej nevzťahovala na informačné systémy obsahujúce 
osobné údaje fyzických osôb spracúvané na vyššie citované účely. Zavedenie povinnosti registrovať i tieto 
informačné systémy by pre obce a mestá znamenalo ďalšiu finančne a administratívne neúnosnú záťaž 
nemajúcu reálny vplyv na kvalitu poskytnutého práva na ochranu osobných údajov. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
15. K čl. I § 34 ods. 1, písm. d) 
V § 34 ods. 1 navrhujeme vypustiť písm. d). 
 
Odôvodnenie: 
Počet oprávnených osôb prevádzkovateľa sa v priebehu času mení. Splnenie povinnosti, ktorá prevádzko-
vateľovi vyplýva z § 39 ods. 1, t.j. do 15 dní oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov akékoľvek zme-
ny údajov, prihlásených na registráciu alebo osobitnú registráciu by si vyžadovalo častú aktualizáciu regis-
trácie, prípadne evidencie predstavujúcu ďalšiu byrokratickú záťaž. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
16. K čl. I § 40 
Odmietame zavedenie správnych poplatkov za registráciu, osobitnú registráciu a zmenu registrovaných 
údajov.   
 
Odôvodnenie: 
Považujeme zavedenie správnych poplatkov vzťahujúcich sa aj na subjekty verejnej správy, pri ktorých sa 
priamo predpokladá získavanie a spracúvanie osobných údajov za neodôvodnené. ZMOS dlhodobo kritizu-
je vyberanie poplatkov štátom, za úkony, ktoré predpisuje orgánom verejnej správy prostredníctvom le-
gislatívy štát. Poplatky, ktorých výška v porovnaní s administratívnymi nákladmi na ich poskytnutie, výber, 
správu, evidenciu, zúčtovanie, ect. považujeme za neodôvodnenú administratívnu záťaž.  



Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
17. K čl. I § 43 
V § 43 navrhujeme za odsek 2 vložiť nový odsek 3, ktorý znie: 
 
„(3) Povinnosť podľa odseku 2 sa nevzťahuje na prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje podľa § 
10 ods. 1 a 2.“ 
 
Odôvodnenie: 
Povinnosť prevádzkovateľa spracúvajúceho osobné údaje podľa § 10 ods. 1 a 2 zverejňovať prostredníc-
tvom svojho webového sídla, ak ho má zriadené údaje z evidencie v predkladateľom navrhnutom rozsahu 
považujeme za nevykonateľnú administratívnu záťaž. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
18. K čl. I § 45 ods. 1 písm. o) 
V § 45 ods. 1 navrhujeme vypustiť písmeno o). 
 
Odôvodnenie: 
Za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov spracúvaných v informačnom systéme zodpovedá pre-
vádzkovateľ. Malo by byť preto v plnej kompetencii prevádzkovateľa rozhodnúť o voľbe osoby poverenej 
dohľadom nad ochranou osobných údajov, ako aj o spôsobe zabezpečenia, udržiavania, ale i rozvoja od-
bornosti takejto osoby garantujúcej, že práva a slobody dotknutých osôb budú pri spracúvaní ich osob-
ných údajov rešpektované v rozsahu zákona. Zavedenie povinnosti zodpovednej osoby vykonať skúšku 
považujeme v čase konsolidácie verejných financií za neprimeranú administratívnu bariéru kladúcu zvýše-
né finančné náklady miest a obcí, s ktorou nemožno súhlasiť. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
19.  K čl. I § 66  
Navrhujeme predkladateľovi zvážiť vzťah medzi výškou pokuty a možnými odchylnými výkladmi navrho-
vaného zákona v praxi.  
 
Odôvodnenie:  
dlhodobejšie sledujeme v praxi niektorých orgánov verejnej správy, že čím viac výkladov obsahu právnych 
predpisov norma umožňuje, tým vyššie sú sadzby pokút za nedodržanie právneho predpisu.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
20.  K čl. I § 76 ods. 1 
V § 76 ods. 1 sa slová „do troch mesiacov“ nahrádzajú slovami „do jedného roka“. 
 
Odôvodnenie: 
Lehota troch mesiacov na uvedenie súladu fungujúcich informačných systémov s návrhom zákona je ne-
primerane krátka. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
21.  K čl. I § 76 ods. 4 
V § 76 navrhujeme vypustiť odsek 4. 
 
Odôvodnenie: 
Podľa nášho názoru ide o šikanózne opatrenie, kde sa neakceptuje doterajší právny stav a vyžaduje sa od 
adresátov právneho predpisu úkon, ktorý nie je opodstatnený.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
22.  K čl. I § 76 ods. 5  
V § 76 navrhujeme vypustiť ods. 5. 
 
Odôvodnenie: 
Podľa nášho názoru ide o šikanózne opatrenie, kde sa neakceptuje doterajší právny stav a vyžaduje sa od 
adresátov právneho predpisu úkon, ktorý nie je opodstatnený.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 

23. K čl. II 
Navrhujeme vypustiť článok II. 
 



Odôvodnenie: 
Zavedenie správnych poplatkov voči orgánom územnej samosprávy považujeme v období konsolidačných 
snáh a požiadaviek za neodôvodnené.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 

24. K čl. V   
V čl. V navrhujeme slová „1.januára 2013“ nahradiť slovami „1.januára 2014“.  
 
Odôvodnenie:  
Navrhujeme dlhšiu legisvakačnú lehotu vzhľadom náročnosť prípravy praxe pre aplikáciu zákona.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
Na rozporových konaniach došlo k vyrokúvaniu kompromisov, ÚOOÚ bude organizovať bez-
platné školenia pre splnomocnené osoby. Zákon nebude mať dopad na územnú samosprávu.  
 
H) K návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony uplatnilo ZMOS nasledovné pripomienky: 
 
1. Všeobecná pripomienka - pripomienka predkladaná na základe Doložky zlučiteľnosti 
 
V doložke sa uvádza, že návrh zákona je „úplne“ zlučiteľný s právom EÚ. Nie je to však pravda, nakoľko 
návrh zákona nie je v súlade s nariadením  Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení urči-
tých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné naria-
denie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008). Na základe uvedeného je potrebné napr.:  
 
- terminologicky zosúladiť definície uvádzané v navrhovanej novele zákona ako napr. znevýhodnený 

uchádzač, značne znevýhodnený uchádzač – ktorá v navrhovanom zákone nie je ani zahrnutá, zo-
súladiť terminológiu týkajúcu sa chránených dielní a chránených pracovísk s definíciou upravenou 
v nariadení; 

- zosúladiť podmienky (dĺžka podpory, oprávnená skupina EvN) poskytovania príspevkov na za-
mestnávanie evidovaných nezamestnaných navrhovaných v predloženom zákone s podmienkami 
stanovenými vo Všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách; 

- pre subjekty a projekty, na ktoré sa vzťahuje štátna pomoc musia byť splnené podmienky prijatia 
(resp. poskytnutia príspevku) evidovaného UoZ do zamestnania a to:  že ide o čistý nárast počtu 
zamestnancov resp. miesto alebo miesta musia byť uvoľnené následkom dobrovoľného odchodu 
pracovníkov, nespôsobilosti, odchodu do dôchodku kvôli veku, dobrovoľného skrátenia pracovné-
ho času alebo zákonného prepustenia za porušenie pracovnej disciplíny a nie z dôvodu nadbytoč-
nosti. 

  
Odôvodnenie: 
Nariadenie je vo svojej celistvosti priamo uplatniteľné v členskom štáte a má prednosť pred zákonmi 
členského štátu. Pre aplikačnú prax je žiadúce, aby vnútroštátne zákony, v prípade, že sa na danú oblasť 
vzťahuje nariadenie mu neodporovali. Niektoré konkrétne rozpory týkajúce sa nesúladu predkladaného 
návrhu zákona so Všeobecným nariadením o skupinových výnimkách sú uvedené nižšie.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
2. Všeobecná pripomienka 
Navrhujeme predkladateľovi zosúladiť systém poskytovania príspevkov v rámci AOTP tak, aby boli dodr-
žané všetky pravidlá systému riadenia a kontroly pomoci poskytovanej v rámci OP ZaSI a tak naďalej bolo 
zadosťučinené litere nariadení upravujúcich podmienky a pravidlá poskytovania štrukturálnych fondov 
(napr. nariadenie Rady (ES) 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia  o ERDF, ESF a KF, 
vykonávanie nariadenie Komisie (ES) 1828/2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá ...) 
 
Odôvodnenie:  
K dôvodovej správe všeobecnej časti a osobitnej v predkladacej správe sa v treťom odseku píše že, 
„....rieši potreba zabezpečovania znižovania nezamestnanosti znevýhodnených skupín občanov ….. pri 
uplatnení princípov využívania finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu. 
Keďže sa v návrhu zákona a v dopadovej časti predpokladá, že AOTP budú spolufinancované aj z pro-
striedkov Európskeho sociálne fondu poukazujeme na predpokladaný negatívny dopad na zavedený im-
plementačný systém v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.  Očakávané admi-
nistratívne zjednodušenie implementácie AOTP je zdanlivé a z pohľadu dodržiavania pravidiel systému 



riadenia a kontroly sa celá implementácia a čerpanie podľa navrhovaného mechanizmu skomplikuje, resp. 
môže sa stať nevykonateľnou.   
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
3. Všeobecná pripomienka 
Žiadame aby všetky nástroje, kde sa predpokladá aktívna účasť obcí, alebo VÚC boli formulované aj pre 
organizácie zriadené alebo založené obcou/VÚC, združenia obcí. Taktiež žiadame aby do nástrojov boli 
obligatórne zapájané subjekty založené alebo zriadené štátom.  
 
Odôvodnenie:  
Za riešenie problematiky zamestnanosti je zodpovedný predovšetkým štát, mal by preto aktívne vyžado-
vať aj od vlastných organizáciu participáciu na riešení problémov.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
4. Všeobecná pripomienka 
Žiadame aby pri všetkých nástrojoch, kde v pozícii zamestnávateľa vystupuje obec boli prostriedky posky-
tované preddavkovo a následne boli zúčtovávané.  
 
Odôvodnenie:  
Ide o odstránenie jednej z administratívnych a finančných bariér napomáhania vytvárania pracovných 
miest zo strany územnej samosprávy.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
5. K predkladacej správe k návrhu zákona tretí odsek  
Navrhujeme vypustiť slovo “reálne” zároveň navrhujeme preformulovať odôvodnenie tak, aby bolo zrej-
mé, že nejde o hlavný nástroj na podporu zamestnanosti v regiónoch.  
 
Odôvodnenie:  
Uvádza sa, že „Navrhovanou zmenou sa systémovým spôsobom a vytvorením upraveného legislatívneho 
rámca APTP rieši potreba zabezpečovania znižovania nezamestnanosti znevýhodnených skupín občanov a 
zníženia ich ohrozenia na trhu práce, ako aj podpora vytvárania reálnych pracovných miest na miestnej a 
regionálnej úrovni pri spoluúčasti štátu, pri uplatnení princípov využívania finančných prostriedkov z Eu-
rópskeho sociálneho fondu“ 
Táto dikcia odôvodnenia jedného z ťažiskových cieľov, ktoré sa majú aplikáciou navrhovanej novely záko-
na dosiahnuť je  zavádzajúca (ak sa totiž použije termín „reálne PM“, potom môže byť položená otázka, či 
existujú aj „nereálne PM“). Poskytnutie príspevku obciam a VÚC na vytvorenie krátkodobých pracovných 
miest  podľa predkladaného návrhu zákona len komplementárne prispieva k podpore regionálneho rozvo-
ja zamestnanosti vzhľadom na ostatné nástroje AOTP. Ťažiskom v podpore regionálneho rozvoja by mala 
byť podpora takých miest u ktorých je vyšší potenciál udržateľnosti.   
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
6. K dôvodovej správe, všeobecnej časti 
Navrhujeme predkladateľovi, aby doplnil odôvodnenia jednotlivých navrhovaných zmien o výstupy z ana-
lýzy.  
 
Odôvodnenie:  
V dôvodovej správe v druhom odseku sa píše, že „Aktívne politiky trhu práce (APTP) prejdú revíziou zalo-
ženou na reálnom využívaní jednotlivých nástrojov a ich skutočnej efektivite. Vláda  pritom položí dôraz 
na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“.  
Nepovažujeme za dostatočné konštatovanie, že o nástroj nebol záujem resp. bolo jeho nízke využívanie 
na základe stavu čerpania. Návrh na zrušenie  niektorých nástrojov by mal byť podporený komplexnejšou 
analýzou príčin slabého resp. nízkeho využívania dotknutých nástrojov APTP s prihliadnutím na viacero 
možných vplyvov tohto stavu.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
 
7. K dôvodovej správe všeobecnej časti , druhá strana, písm. b) tretí odsek 
Navrhujeme zosúladiť podmienky poskytovania príspevku podľa toho, či sa na ne aplikujú ustanovenia 
Všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, alebo nie.  
 
Odôvodnenie:  
V dôvodovej správe, všeobecnej časti sa na druhej strane pod písmenom b) treťom odseku uvádza, že pri 
výške príspevku sa neprihliada na právnu formu, predmet činnosti a typ ZUoZ.  



Podľa návrhu novely zákona na str. 22, bod 117  § 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodne-
ných UoZ sa zamestnávateľovi podľa bodu (3)  sa príspevok poskytuje  najdlhšie počas 24 kalendárnych 
mesiacov.  
Pri poskytovaní príspevkov z verejných zdrojov sa musí posudzovať, či ide o subjekt, na ktorý sa vzťahujú 
pravidlá štátnej pomoci a v tomto prípade ide o to, či sa na subjekt vzťahujú pravidlá definované Vše-
obecným nariadením o skupinových výnimkách.  Ak sa na subjekt vzťahujú tieto pravidlá, potom nie je 
možné, aby im bol poskytnutý príspevok na dobu dlhšiu ako 12 mesiacov ak ide o zamestnávanie znevý-
hodnených uchádzačov o zamestnanie. Podľa návrhu novely by mohol subjekt dostať príspevok až po 
dobu 24 mesiacov.   
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
8. K dôvodovej správe k všeobecnej časti, druhá strana, písm. c)  
Žiadame preformulovať názov príspevku tak, aby neevokoval domnienku, že územná samospráva nesie 
zodpovednosť za rozvoj regionálnej zamestnanosti a toto označenie používať v celom zákone. 
 
Odôvodnenie:  
Novelizačným bodom sa mení názov príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na 
ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie na „Príspevok na podporu rozvoja 
miestnej a regionálnej zamestnanosti“. 
S názvom „Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti“ nesúhlasíme. 
Keďže príspevok je určený výlučne pre obce, samosprávne kraje a ich organizácie,  nie je možné, aby 
práve obce a VÚC ako zamestnávatelia boli zodpovední za riešenie miestnej a regionálnej zamestnanosti. 
Táto funkcia patrí skôr podnikateľskej sfére v spolupráci so štátom. Postavenie obce definuje jednak zá-
kon 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení ako aj rad ďalších zákonov. Obciam však neprináleží zodpovedať 
za rozvoj miestnej resp. regionálnej zamestnanosti. Obce môžu prispieť pri podpore dočasného a krátko-
dobého zamestnávania najmä znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s dôrazom na prácu s mini-
málnou resp. nízkou pridanou hodnotou avšak v rozsahu a na plnenie povinností vymedzených povinnosti. 
Obce svojou politikou môžu prispievať k vytváraniu podmienok na rozvoj miestnej a regionálnej zamest-
nanosti a nie byť za ňu priamo zodpovedný a ju aj vykonávať.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.  
 
9. K čl. I. bod 3 (§ 5 ods. 1 písm. d)) 
Navrhujeme zvážiť formuláciu majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti ako fikciu vykonávania samo-
statnej zárobkovej činnosti.  
 
Odôvodnenie:  
I keď chápeme podnety z praxe, uplatňovanie uvedenej fikcie by znamenalo, že by boli vyradení aj takí 
uchádzači o zamestnanie, ktorí sa na chode obchodnej spoločnosti nepodieľajú inak, než majetkovou 
účasťou a zároveň im z predmetnej účasti neplynú príjmy, ktoré by mohli byť relevantné pre uplatnenie 
fikcie.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
10. K čl. I. bod 3 (§ 8) Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie 
Žiadame zosúladiť definíciu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie s Nariadením Komisie (ES) č. 
800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom 
podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) a zaviesť legálnu definí-
ciu pojmu značne znevýhodnený uchádzač o zamestnanie v zmysle čl. 2 ods. 19 nariadenia. Zároveň na-
vrhujeme aby boli navrhované nástroje, prípadne nové nástroje prispôsobené cieľu integrovať na pracov-
ný trh aj osoby spadajúce pod definíciu značne znevýhodneného uchádzača o zamestnanie.  
 
Odôvodnenie:  
Poskytovanie príspevkov na zamestnávanie evidovaných nezamestnaných sa pri uplatňovaní štátnej po-
moci podmieňuje tým, že príspevok môže byť poskytnutý iba na zamestnávanie „znevýhodnených resp. 
značne znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“. Podpora zamestnávania znevýhodnených resp. 
značne znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie je zo strany Komisie považovaná za zlučiteľnú so 
spoločným trhom z dôvodu, že o. i. ide o podporu takých skupín, ktoré majú problémy pri vstupe na trh 
práce, v zamestnaní majú nízku produktivitu, vytvárajú pre podniky nižšie hodnoty, pričom náklady na 
týchto zamestnancov sú súčasťou prevádzkových nákladov zamestnávateľa. Preto príspevky poskytované 
zamestnávateľom sú poskytované z dôvodu zamestnávania takýchto skupín a uľahčenia ich vstupu na trh 
práce. Z uvedeného dôvodu, je potrebné zosúladenie definície znevýhodnený uchádzač o zamestnanie s 
legislatívou EÚ, pričom vymedzenie definície znevýhodnený UoZ nemôže byť dané na základe aplikačnej 
praxe ako sa na to odvoláva dôvodová správa.  



Potreba zosúladenia so Všeobecným nariadením o skupinových výnimkách. V ňom sa definuje „značne 
znevýhodnený pracovník“, na zamestnanie ktorého môže byť zamestnávateľovi poskytnutá pomoc po 
dobu až 24 mesiacov z dôvodu, že ide o ťažko zamestnateľného uchádzača.  
Potreba zosúladenia so Všeobecným nariadením o skupinových výnimkách. Samostatný nástroj APTP ur-
čený len pre dlhodobo evidovaných nezamestnaných dlhšie ako 24 mesiacov by mohol účinne prispieť k 
riešeniu dlhodobej nezamestnanosti. Keďže dĺžka poskytovania príspevku môže byť až 24 mesiacov, môže 
to byť aj z hľadiska záujmu zamestnávateľov zaujímavý nástroj APTP, ktorý bude mať pozitívny dopad na 
zníženie miery  dlhodobo nezamestnaných, ktorá je u nás spomedzi ČŠ EÚ najhoršia.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
11. K čl. I. bod 4  (§ 10 ods. 2)  
Navrhujeme nahradiť slovné spojenie “ich udržania v zamestnaní” slovným spojením “udržania zamestna-
nosti”  
 
Odôvodnenie:  
Navrhujeme, aby  projekty alebo programy boli zamerané na udržanie zamestnania pre pracovníkov ohro-
zených stratou zamestnanie a nie iba na tých, na ktorých boli poskytnuté príspevky. Znenie v návrhu zá-
kona sa úzko viaže iba na “bývalých” uchádzačov o zamestnanie. Nami navrhované znenie je určené pre 
udržanie zamestnanosti ako takej u zamestnávateľa.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
12. K čl. I. bod 5 (§ 12 písm. h))   
Navrhujeme na konci čiarku nahradiť bodkou a vložiť slová “Ich súčasťou sú aj kritéria posudzovania 
žiadosti podľa § 16 ods. 1,“ 
 
Odôvodnenie:  
Keďže týmto zákonom dochádza k zmene pravidiel poskytovania príspevkov v rámci APTP a 8 obligatór-
nych príspevkov sa preklasifikovalo na právne nenárokované AOTP je potrebné zaviesť jednotné kritéria 
pre posudzovanie a výber žiadosti pre všetky úrady práce, ktoré by mali byť schválené ministerstvom.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
      
13. K čl. I. bod 12  (§ 13 ods. 1 písmeno h)) 
Navrhujeme doplniť pod písmeno h) slová „a uzatvárať dohody o poskytnutí príspevku so žiadateľmi, 
ktorým bolo schválené poskytnutie príspevku” 
 
Odôvodnenie: 
Je potrebné uložiť úradu práce povinnosť uzatvoriť zmluvu so žiadateľom, ktorému bol príspevok schvá-
lený. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
14. K čl. I. bod 24 (§ 16 ods. 10)) 
Žiadame vložiť za prvú vetu novú vetu, ktorá znie: „Člen výboru , ktorý nie je zamestnancom úradu má 
nárok na náhradu cestovných výdavkov podľa osobitného predpisu.“ 
 
Odôvodnenie:  
Zvýšenie frekvencie rokovania výboru si vyžiada pravidelnú prítomnosť zástupcov jednotlivých strán, je 
preto na mieste, ak už neposkytovať odmenu, poskytnúť aspoň náhradu výdavkov na cestu, ak je nárok 
uplatnený. Člen výboru nemusí mať bydlisko v mieste sídla úradu.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
15. K čl. I. bod 26 (§ 18) Pôsobnosť výboru 
Navrhujeme doplniť, že výbor sa bude riadiť štatútom a rokovacím poriadkom vydaným Ústredím.  
 
Odôvodnenie: 
Keďže zákon neupravuje podrobne pôsobenie výboru otázok pre zamestnanosť  je potrebné mať jednot-
ne stanovenú metodiku pre všetky úrady.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
16. K čl. I. bod 26 (§ 18) Pôsobnosť výboru 
Navrhujeme taxatívne uviesť do zákona, že zástupcovia úradu práce sa nezúčastňujú prijímania rozhod-
nutí výboru týkajúcich sa odporúčania financovania žiadosti. 
 
Odôvodnenie: 



Zámerom je snaha vyhnúť sa prípadným konfliktom záujmov keď výbor, v ktorom bude hlasovať aj zá-
stupca úradu práce resp. priamo jeho štatutárny zástupca prijme odporúčanie, ktoré bude v rozpore  s 
rozhodnutím úradu práce o schválení resp. neschválení príspevku na základe stanoviska vlastných za-
mestnancov.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
17. K čl. I. bod 26 (§ 18) Pôsobnosť výboru  
Navrhujeme v odseku 1 Do pôsobnosti výboru patrí: písm. a) schvaľovať priority podpory zamestnanosti v 
územnom obvode úradu pre ďalší rok s výhľadom na nasledujúce dva roky.  
 
Odôvodnenie:  
je žiaduce doformulovať interval prehodnocovania priorít a ich dlhodobejšie smerovanie a to najmä z 
dôvodu plánovania, aktualizácie a záväznosti pre dané obdobie.   
 
18. K čl. I. bod 117 (§ 50) Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača 
o zamestnanie 
V odseku 3 navrhujeme upraviť maximálnu dĺžku poskytovania príspevku pre znevýhodneného uchádzača 
o zamestnanie a značne znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. 
 
Odôvodnenie:  
Pre zamestnávateľov na ktorých sa vzťahuje všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách na tých 
uchádzačov o zamestnanie, ktorí patria do skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie by malo 
byť formulované obdobie poskytovania príspevku v trvaní najviac 12. 24 mesačné obdobie poskytovania 
príspevku sa podľa uvedeného nariadenia môže viazať iba na „značne znevýhodnených uchádzačov o 
zamestnanie“, čo sú osoby v evidencii nezamestnaných 24 a viac kalendárnych mesiacov.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
19. K čl. I. bod 121 (§ 50j ods. 2) 
Za „45%“ sa vkladajú slová „až 65%“ a na konci sa pripája veta, ktorá znie: „Pri výpočte výšky podpory v 
rozsahu 45% až 65% sa zohľadňujú ustanovenia osobitného zákona. 
(poznámka pod čiarou na Zákonník práce § 120 ods. 4)  
 
Odôvodnenie:  
Pri stanovovaní výšky je potrebné zohľadniť náročnosť práce, ktorá má byť vykonávaná. Predkladateľom 
navrhované limity by znamenali, že aj kvalifikovanejšia práca by bola podporovaná len na úrovni minimál-
nej mzdy.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
20. K čl. I. bod 124  
Navrhujeme zakotviť vyššiu flexibilitu pri ukončovaní absolventskej praxe z dôvodu nájdenia si zamestna-
nia.  
 
Odôvodnenie:  
účelom absolventskej praxe je získanie praxe v odbore, v ktorom bolo dosiahnuté vzdelanie, nie je však 
účelom umelo predlžovať absolventskú prax, ak bola dohodnutá na dlhšie obdobie než jeden mesiac, ak 
sa absolvent chce zamestnať.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
21. K čl. I. bod 130 a 131  
Navrhujeme ponechať inštitút dobrovoľníckej činnosti. 
 
Odôvodnenie:  
inštitút dobrovoľníckej činnosti je v niektorých samosprávach zaužívaný, a aj keď nejde o kvantitatívne 
vyťažený príspevok, nachádza uplatnenie pri činnostiach, kde sa vyžaduje osobná angažovanosť a vnú-
torná motivácia vykonávať danú činnosť. Psychologicky sa rozlišuje aktivačná činnosť od dobrovoľníckej 
činnosti ako činnosti s vyššou pridanou hodnotou aspoň v rovine spoločenskej hodnoty. Medzi najčastejšie 
oblasti využívania patria činnosti pri sociálnych službách, v oblasti kultúry, starostlivosti o životné prostre-
die a podobne.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
22. K čl. I. bod 185 
Žiadame v celom texte zohľadniť neskoršie nadobudnutie účinnosti než sa predpokladá v navrhovanom 
texte § 72t.  



 
Odôvodnenie:  
Ide o odstránenie nekonzistentnosti § 72t a čl. IV návrhu zákona.   
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
Rozporové konanie sa zatiaľ neuskutočnilo. 
 
I) K návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty Zmajkovičovej na vyda-
nie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 203) uplatnilo ZMOS nasledovné pripo-
mienky: 
 
1. K čl. I bodu 1 (§ 8 ods. 11) 
Navrhujeme nasledovné znenie § 8 odseku 11: 
„(11) Na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych komunikácií a na stĺpoch trolejového vedenia sa 
môžu umiestňovať iba informačné zariadenia a dopravné značky, ak nezasiahnu do prejazdného profilu 
pozemnej komunikácie. Reklamné, informačné a propagačné zariadenia možno pri pozemných komuniká-
ciách na území obce umiestňovať výlučne v súvisle zastavanom území obce a s predchádzajúcim písom-
ným súhlasom obce s ich umiestnením vydaným v súlade s územným plánom obce. Podmienkou umies-
tnenia reklamných, informačných a propagačných zariadení podľa druhej vety je, že nezasiahnu do pre-
jazdného profilu pozemnej komunikácie, nebude možné si ich zameniť s dopravnou značkou alebo do-
pravným zariadením a nebudú brániť viditeľnosti dopravných značiek a dopravných zariadení.“ 
 
Odôvodnenie:  
Obec sa v rámci samosprávnej pôsobnosti stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich 
obyvateľov, preto je dôležité, aby jej zákon dával právne nástroje na regulovanie vzhľadu svojho územia. 
V poslednom období je množstvo ciest v slovenských mestách a obciach zaplavených reklamami najrôz-
nejších tvarov a farieb často narúšajúcimi celkový estetický vzhľad mesta a tým aj komfort obyvateľov, 
preto Združenie miest a obcí Slovenska navrhuje, aby bolo možné reklamné, informačné a propagačné 
zariadenia pri pozemných komunikáciách umiestňovať výlučne v súvisle zastavanom území obce a 
to s predchádzajúcim súhlasom obce, v súlade s územným plánom (ak územný plán existuje). Takýmto 
spôsobom budú mať občania (prostredníctvom svojich volených zástupcov) možnosť ovplyvňovať stupeň 
a charakter kultúry verejných priestranstiev. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
2. K čl. I bodu 2 (§ 10 ods. 3) 
Navrhujeme vypustiť navrhované znenie § 10 ods. 3. 
 
Odôvodnenie: 
Nesúhlasíme s vypustením súčasného znenia § 10 ods. 3, podľa ktorého je na diaľniciach, cestách pre 
motorové vozidlá a medzinárodných cestných ťahoch a v ich ochranných pásmach okrem odpočívadiel  
zakázané umiestňovať reklamné, informačné a propagačné zariadenia. Vzhľadom k požiadavke miest 
a obcí neumiestňovať reklamné, informačné a propagačné zariadenia pri pozemných komunikáciách mimo 
súvisle zastaveného územia obce, nepovažujeme plošný zákaz umiestniť zariadenie vo vzdialenosti 250 m 
od vozovky mimo zastavaného územia za dostatočný. Odmietame zákaz umiestňovať zariadenia vo vzdia-
lenosti 80 m od vozovky v súvisle zastavanom území, nakoľko nezohľadňuje rozmery, technické 
a estetické vyhotovenie zariadení, ako ani osobitosti miesta umiestnenia a neodôvodnene tým a priori 
bráni hospodárskej súťaži a rozvoju podnikania. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
3. K čl. I bodu 3 (§ 10 ods. 4) 
Navrhujeme nasledovné znenie § 10 ods. 4 znie:  
„(4) Reklamné, informačné a propagačné zariadenie umiestnené v rozpore s týmto zákonom, je vlastník 
alebo užívateľ zariadenia povinný odstrániť na výzvu príslušného cestného správneho orgánu. Ak vlastník 
alebo užívateľ v lehote uvedenej vo výzve zariadenie neodstráni, cestný správny orgán podá podnet na 
príslušný stavebný úrad. Stavebný úrad rozhodne o odstránení reklamného, informačného 
a propagačného zariadenia na náklady vlastníka alebo užívateľa zariadenia, ak toto zariadenie nie je 
umiestnené v súlade s týmto zákonom.“ 
 
Odôvodnenie: 
Predkladateľom navrhovaný mechanizmus by predstavoval prejudikovanie rozhodnutia jedného správneho 
orgánu iným správnym orgánom. Rozhodnutie o odstránení zariadenia (stavby) je jedným z výsledkov 



konania stavebného úradu, nie cestného správneho orgánu. Nami navrhovaným mechanizmom sa do-
siahne rovnaký cieľ, avšak pri rešpektovaní rozhodovacej pôsobnosti dotknutých orgánov.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
4. K čl. I bodu 3 (§ 10 ods. 5) 
V § 10 ods. 5 navrhujeme vypustiť druhú a tretiu vetu. 
 
Odôvodnenie: 
Nepovažujeme za odôvodnené splnomocňovať výkonom rozhodnutia jedného správneho orgánu iný 
správny orgán. Cestný správny orgán je plne kompetenčne vybavený na výkon vlastného rozhodnutia.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
5. K čl. I bodu 3 (§ 10 ods. 6) 
V § 10 ods. 6 druhá veta znie: 
 
„Ak vlastník, užívateľ alebo ten, kto hnuteľnú vec umiestnil ju v určenej lehote neprevezme, vykoná cest-
ný správny orgán likvidáciu hnuteľnej veci na náklady vlastníka, užívateľa alebo toho, kto hnuteľnú vec 
umiestnil.“ 
 
Odôvodnenie: 
Nepovažujeme za odôvodnené splnomocňovať výkonom rozhodnutia jedného správneho orgánu iný 
správny orgán. Cestný správny orgán je plne kompetenčne vybavený na výkon vlastného rozhodnutia.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
6. K čl. I bodu 3 (§ 10 ods. 7) 
V § 10 ods. 7 sa slová „nariadi vlastníkovi alebo správcovi cesty likvidáciu hnuteľnej veci na náklady vlast-
níka alebo správcu cesty“ nahrádzajú slovami „vykoná likvidáciu hnuteľnej veci na vlastné náklady“. 
 
Odôvodnenie: 
Nepovažujeme za odôvodnené splnomocňovať výkonom rozhodnutia jedného správneho orgánu iný 
správny orgán. Cestný správny orgán je plne kompetenčne vybavený na výkon vlastného rozhodnutia.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
7. K čl. I bod 5 (§ 22a ods. 1 písm. ch)  
Nesúhlasíme s navrhovaným novým znením písm. ch). 
 
Odôvodnenie:  
V nádväznosti na pripomienku viažucu sa k § 10 ods. 3 (bod 2 pripomienok).  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
8. K čl. I bod 6 (§ 22a ods. 1 písm. l)  
Navrhujeme vypustiť slová „alebo nezakryje“.  
 
Odôvodnenie:  
V nádväznosti na pripomienku viažucu sa k § 10 ods. 4 (bod 3 pripomienok).  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.  
 
9. K čl. I bod 7 (§ 22a ods. 2)  
Navrhujeme vypustiť novelizačný bod 7.  
 
Odôvodnenie:  
V nádväznosti na pripomienku viažucu sa k § 10 ods. 4 (bod 3 pripomienok). 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.  
 
10. K čl. I bod 8.-10 (§22c ods. 1 až 3)  
Navrhujeme vypustiť novelizačné body 8. - 10.  
 
Odôvodnenie:  
V nádväznosti na pripomienky viažuce sa k § 10 ods. 3 a 4 (body 2 a 3 pripomienok).  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.  
 



I) K návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu 
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov uplatnilo ZMOS nasledovné pripomienky: 
 
A. K doložke vybraných vplyvov: 
 
Združenie miest a obcí Slovenska požaduje, aby predkladateľ uviedol a zdôvodnil predpokladané finančné 
dopady návrhu zákona na rozpočty územnej samosprávy, a to nielen na bežný rok, ale aj na tri nasledu-
júce rozpočtové roky aj v zmysle čl. 6 ods. 2 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpo-
vednosti zabezpečil obciam finančné prostriedky zodpovedajúce novým úlohám. 
Osobitne požadujeme dopracovanie doložky vplyvov v podobe vykvantifikovania objemu finančných pro-
striedkov, ktoré budú musieť mestá a obce vynaložiť na zabezpečenie a realizáciu komunikácie (výmeny 
údajov vyžadovaných navrhovanou právnou úpravou) s informačným systémom Registra fyzických osôb a 
s informačným systémom Centrálnej ohlasovne. 
 
Odôvodnenie: 
Predkladateľ v doložke vybraných vplyvov predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. 
Zatiaľ čo vplyv na štátny rozpočet predkladateľ vyjadril v objeme finančných prostriedkov na obdobie 
nadchádzajúcich 3 rokov, pri vyjadrení vplyvu návrhu zákona na rozpočty územnej samosprávy uviedol 
nulový vplyv. Máme za to, že uvedený vplyv nezodpovedá podmienkam reálneho výkonu úloh či už z po-
hľadu technickej administrácie, zmien postupov a ich časovej a personálnej náročnosti.   
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
B. K jednotlivým častiam: 
 
1. K čl. I bodu 17 (§ 8 ods. 6) 
ZMOS požaduje navýšenie finančných prostriedkov pre obce a mestá v súvislosti s vykonávaním novej 
úlohy v zmysle navrhovaného znenia § 8 ods. 6. 
 
Odôvodnenie: 
Činnosť obcí, mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a mestských častí mesta 
Košice na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra je preneseným výkonom štátnej správy. 
Nakoľko navrhované znenie § 8 ods. 6 stanovuje vymenovaným subjektom novú povinnosť, požadujeme 
pre ne tomu zodpovedajúce navýšenie úhrad štátu za realizáciu preneseného výkonu štátnej správy. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
2. K čl. I bodu 21 (§ 10a ods. 2) 
V § 10a ods. 2 navrhujeme za slovo „Ohlasovňa“ vložiť slová „ktorá je pripojená do informačného systé-
mu centrálnej ohlasovne“. 
 
Odôvodnenie: 
Doplnenie znenia § 10a ods. 2 požadujeme z dôvodu, že povinnosť zmeny údajov o pobyte vykonané 
centrálnou ohlasovňou zaznamenať bezodkladne do svojej manuálnej evidencie a zaslať vyplnený odhla-
sovací lístok ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu občana je vykonateľná len pre tie ohlasovne, ktoré 
majú pripojenie do informačného systému centrálnej ohlasovne. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
3. K čl. I bodu 21 (§ 10a ods. 3) 
V § 10a ods. 3 navrhujeme vypustiť slovné spojenie: „a podpísať ich zaručeným elektronickým podpi-
som“. 
 
Odôvodnenie: 
Zavedenie povinnosti občana komunikovať pri hlásení pobytu s centrálnou ohlasovňu prostredníctvom 
zaručeného elektronického podpisu považujeme za závažnú prekážku pri napĺňaní pôvodného cieľa tohto 
ustanovenia priblížiť štátnu správu k občanovi a to z dôvodu finančnej náročnosti obstarania a udržiavania 
platnosti elektronického podpisu. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
4. K čl. I bodu 36 (§ 23a ods. 2) 
V § 23a ods. 2 navrhujeme za slová „sa poskytujú“ vložiť slovo „bezplatne“. 
 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme explicitne stanoviť bezplatné poskytovanie údajov z registra fyzických osôb. 



Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
5. K čl. I bodu 36  (§ 23c ods. 1) 
Navrhujeme preformulovať znenie § 23c ods. 1 písm. a) a b) tak, aby z neho jednoznačne vyplýval najmä 
rozsah údajov, ktoré sa do registra fyzických osôb majú poskytovať a okruh subjektov povinných poskyto-
vať údaje ministerstvu. 
 
Odôvodnenie: 
Znenie ustanovenia § 23c ods. 1 považujeme za nepresné a nezrozumiteľné, jasne z neho nevyplýva ob-
sah navrhovanej povinnosti, ani okruh subjektov, ktoré sú jej adresátmi. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
J) K návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta na vydanie záko-
na, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov uplatnilo ZMOS nasle-
dovné pripomienky: 
 
A. Všeobecne k návrhu: 
 
Ideálnym riešením právnej úpravy územnej samosprávy v Bratislave by bola novela zákona SNR č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zákon o Bratislave“), ktorou by boli zo zákona o Bratislave vypustené všetky ustanovenia, ktoré sú s 
prihliadnutím na ustanovenie § 29 Zákona o Bratislave nadbytočné a pri zmenách zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“) aj 
zmätočné, pretože bezdôvodne vytvárajú duálny režim rovnakých právnych inštitútov. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
B. K jednotlivým častiam: 
 
1. K čl. I bod 5 (§ 11 ods. 5 písm. n))  
Navrhujeme ponechať písmeno n) s nasledovným znením § 11 ods. 5 písmeno n): 
„n) schvaľovať rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,“ 
 
Odôvodnenie: 
Požadujeme, aby písmeno n) (písm. o) platného znenia), ktoré navrhovateľ navrhuje vypustiť bolo pre-
formulované v záujme zosúladenia právnej úpravy obsiahnutej v Zákone o Bratislave so znením ustano-
venia § 11 ods. 4 písm. k) Zákona o obecnom zriadení, v zmysle ktorého je obecnému zastupiteľstvu vy-
hradené schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania pos-
lancov.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
  
2. K čl. I bod 6 (§ 12 ods. 4) 
V navrhovanom znení § 12 ods. 4 navrhujeme vypustiť slovné spojenie „námestníka primátora alebo“ 
a slovné spojenie „námestník primátora alebo“. 
 
Odôvodnenie: 
Navrhované znenie § 12 ods. 4 je v rozpore s princípom ustanovenom v § 13 ods. 5 druhej a tretej vete 
Zákona o obecnom zriadení, v zmysle ktorého môže starosta obce rozhodovaním o právach, právom 
chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy 
písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vy-
medzenom v písomnom poverení. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
3. K čl. I bod 8 (§ 12a) 
Navrhujeme preformulovať novelizačný bod 8 nasledovne:  
V § 12 sa vkladá nový odsek 7, ktorý znie:  
„(7) Primátora zastupujú traja námestníci, ktorých spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním 
primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, námestníkov do počtu troch zvolí mestské 
zastupiteľstvo. Námestníkom môže byť len poslanec mestského zastupiteľstva. Poradie, v ktorom námes-
tníci zastupujú primátora, určí primátor. Primátor môže námestníka kedykoľvek odvolať; ak odvolá ná-
mestníka, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca mestského zastupiteľstva do 60 dní od odvolania ná-
mestníka.“ 
 



Odôvodnenie: 
Uvedené navrhujeme v záujme zosúladenia Zákona o Bratislave s právnou úpravou obsiahnutou v Zákone 
o obecnom zriadení. Vyčlenenie samostatnej úpravy zastupovania primátora nepovažujeme z pohľadu 
systematiky zákona za nevyhnutné.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
4. K čl. I bod 11 (§ 14 ods. 1)  
Navrhujeme vypustiť navrhované znenie druhej vety § 14 ods. 1. 
 
Odôvodnenie: 
Uvedené navrhujeme vzhľadom k zneniu bodu 7 návrhu (§ 12 ods. 6), ktorý upravuje vecne zhodnú ob-
lasť, nakoľko oprávňuje primátora na vydanie organizačného poriadku magistrátu Bratislavy a poriadku 
odmeňovania zamestnancov Bratislavy. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
5. K čl. I bod 14 (§ 15 ods. 2 písm. l))   
Navrhujeme ponechať § 15 ods. 2 písm. l) s nasledovným znením: 
„l) schvaľovať štatút mestskej časti, rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva a zásady odmeňovania 
poslancov,“ 
 
Odôvodnenie: 
Požadujeme, aby písmeno l) (písm. m) platného znenia), ktoré navrhovateľ navrhuje vypustiť bolo pre-
formulované. Uvedené navrhujeme v záujme zosúladenia Zákona o Bratislave s právnou úpravou obsiah-
nutou v § 11 ods. 5 písm. k) Zákona o obecnom zriadení, v zmysle ktorej je obecnému zastupiteľstvu 
vyhradené schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania 
poslancov. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
6. K čl. I bod 15 (§ 17 ods. 3) 
V navrhovanom znení § 17 ods. 3 navrhujeme vypustiť slovné spojenie „zástupcu starostu alebo“ a slovné 
spojenie „zástupca starostu alebo“. 
 
Odôvodnenie: 
Navrhované znenie § 17 ods. 3 je v rozpore s princípom ustanovenom v § 13 ods. 5 druhej a tretej vete 
Zákona o obecnom zriadení, v zmysle ktorého môže starosta obce rozhodovaním o právach, právom 
chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy 
písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vy-
medzenom v písomnom poverení. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
7. K čl. I bod 17 (§ 17a) 
Navrhujeme preformulovať novelizačný bod 17 nasledovne:  
V §17 sa vkladá nový odsek 6, ktorý znie:  
„(6) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním 
starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí miestne zastupiteľ-
stvo. Zástupcom starostu môže byť len poslanec miestneho zastupiteľstva. Ak mestská časť má viac ako 
20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich pora-
die. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak by odvolaním zástupcu starostu nemal sta-
rosta svojho zástupcu, starosta poverí zastupovaním ďalšieho poslanca miestneho zastupiteľstva do 60 
dní od odvolania zástupcu starostu.“ 
 
Odôvodnenie: 
Uvedené navrhujeme v záujme zosúladenia Zákona o Bratislave s právnou úpravou obsiahnutou v Zákone 
o obecnom zriadení poukazujúc na pripomienku: všeobecne k návrhu. Vyčlenenie samostatnej úpravy 
zastupovania starostu nepovažujeme z pohľadu systematiky zákona za nevyhnutné. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
8. K čl. I bod 21 (§ 19 ods. 3) 
Odporúčame zvážiť navrhovanú zmenu s prihliadnutím na ustanovenie § 17 ods. 1 Zákona o obecnom 
zriadení a na pripomienku: všeobecne k návrhu. Tiež navrhujeme zvážiť vypustenie ustanovení o prednos-
tovi zo Zákona o Bratislave. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 



K) K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta Brixiho, Richarda Rašiho, 
Pavla Pašku a Milana Géciho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov (tlač 199) uplat-
nilo ZMOS nasledovné pripomienky: 
 
1. K čl. I bod 5. (§ 4 )  
Navrhujeme zvážiť vypustenie slov „s predchádzajúcim súhlasom mesta aj“.  
 
Odôvodnenie:  
Vychádzajúc z odôvodnenia v dôvodovej správe, kde navrhovatelia deklarujú cieľ aktualizovať právnu 
úpravu s platným znením zákona o obecnom zriadení sa navyše bude vyžadovať predchádzajúci súhlas 
mesta k budovaniu spolupráce mestskými časťami. Pôjde teda o obmedzenie mestských častí pri zaklada-
ní vnútroštátnej a medzinárodnej spolupráce.  
Uvedenú pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
2. K čl. I bod 10 (§ 8a)  
V § 8a ods.1 písm. b) navrhujeme slová „skupina obyvateľov“ nahradiť slovami „najmenej 30 % oprávne-
ných voličov“ a v ods. 3 navrhujeme za slová „ podľa odseku “vložiť vnútorný odkaz slovným spojením „ 1 
písm. c) a“  
 
Odôvodnenie:  
Navrhujeme precizovanie veľkosti „skupiny obyvateľov“ spolu s precizovaním okruhu obyvateľov vytvára-
júcich legitimitu demokraticky zvolenej verejnej moci. Zároveň navrhujeme doplnením ods. 3 zosúladenie 
právnej ochrany starostu a primátora.  
Uvedenú pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
3. K čl. I. bod 21. (§14)  
V § 14 za ods. 2 navrhujeme vložiť nový ods. 3, ktorý znie:  
„(3) Na určenie počtu poslancov podľa odseku 2 je rozhodujúci počet obyvateľov v prvý deň kalendárne-
ho roku, v ktorom sa vyhlásia voľby do orgánov samosprávy obcí.“, nasledujúce odseky sa prečíslujú. 
 
Odôvodnenie:  
Rovnako, ako v právnej úprave týkajúcej sa Hlavného mesta SR Bratislavy je potrebné jednoznačne určiť 
mechanizmus stanovovania počtu poslancov, na základe objektívnej skutočnosti tak, aby nebol prípustný 
alternatívny výklad a tým spochybňovanie normotvorného orgánu miestnej územnej samosprávy. (  
Uvedenú pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
Nad rámec návrhu:  
Navrhujeme predkladateľovi na zváženie za § 2 vložiť nový § 3 spolu s nadpisom, ktorý znie:  
„§3  
Obyvateľ mesta a mestskej časti  
Obyvateľ Košíc je podľa miesta svojho trvalého pobytu zároveň obyvateľom príslušnej mestskej časti.“  
 
ostatné paragrafy sa prečíslujú  
 
Odôvodnenie:  
Považujeme za vhodné popri teritoriálnom substráte vymedziť aj personálny substrát a po vzore právnej 
úpravy vzťahujúcej sa na Hlavné mesto SR Bratislavu vzťah medzi obyvateľom samosprávou.  
Uvedenú pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 

 

L) K návrhu Štatútu Medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu predsedníctva Slovenskej 
republiky v Rade Európskej únie v roku 2016 uplatnilo ZMOS nasledovné pripomienky: 
 
A. K Návrhu štatútu Medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu predsedníctva Slovenskej 
republiky v Rade Európskej únie v roku 2016 
 
K čl. 3 ods. 5  
V čl. 3 ods. 5 žiadame v písmene j) na konci bodku nahradiť čiarkou a vložiť nové písmeno k) v znení: 
„k) Združenie miest a obcí Slovenska.“ 
 
Odôvodnenie:  
Príprava a realizácia úloh vyplývajúcich z predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 
2016 je významnou úlohou SR dotýkajúcou sa všetkých úrovní riadenia verejných vecí, nie len ústredných 



orgánov štátnej správy. Úspešné predsedanie Rade EÚ je významná spoločenská, politická, i hospodárska 
výzva a príležitosť.  
Miestna územná samospráva má významné miesto vo všetkých základných dokumentoch EÚ, kde je vy-
zdvihovaný princíp partnerstva medzi centrálnou vládou a regionálnou a lokálnou úrovňou samosprávy.  
Zdôrazňujúc princíp partnerstva a poukazujúc na potenciál územnej samosprávy ako aj na skutočnosť, že:   

- viac ako 70%  transponovanej legislatívy EÚ sa implementuje na miestnej úrovni, mestá a obce 
sú ich „vykonávateľmi“, 
- posilnenie činnosti a pôsobnosti miestnych a regionálnych samospráv Lisabonskou zmluvou (ex-
plicitne uznáva miestny a regionálny rozmer v právnom rámci EÚ a rozširuje princíp subsidiarity 
na miestnu a regionálnu úroveň), 
- mestá a obce majú silný potenciál smerom do vnútra krajiny v rámci zvyšovania povedomia o 
EÚ u občanov, 
 

žiadame predkladateľa o zahrnutie zástupcu reprezentatívnej organizácie miest a obcí na Slovensku medzi 
obligatórnych členov medzirezortnej koordinačnej rady. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
B. K návrhu štatútu medzirezortných pracovných skupín pre prípravu SK PRESS 16 
 
K čl. 5 ods. 1 
V čl. 5 ods. 1 žiadame na konci vety vložiť slová:  
„a zástupcovia reprezentatívnych združení územnej samosprávy“ 
 
Odôvodnenie:  
Odvolávajúc sa na odôvodnenie obligatórneho členstva v medzirezortnej koordinačnej rade navrhujeme, 
aby zastúpenie územnej samosprávy na úrovni pracovných skupín bolo, obdobne ako pri ústredných or-
gánoch štátnej správy, rovnako predvídané už v samotnom návrhu štatútu pracovných skupín. Mechaniz-
mus personálneho obsadenia Medzirezortných pracovných skupín uvedený v Štatúte Medzirezortnej koor-
dinačnej rady nepovažujeme za postačujúci a žiadame zdôrazniť princíp partnerstva aj v návrhu štatútu  
medzirezortných pracovných skupín.   
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
C. K návrhu uznesenia vlády  
 
K časti B 
za časť B) sa vkladá nová časť C), ktorá znie:  
C) Odporúča 
 
Predsedovi združenia miest a obcí Slovenska,  
predsedom samosprávnych krajov participovať na príprave predsedníctva Slovenskej republiky v Rade 
Európskej únie v roku 2016 
 
a časť „Na vedomie“ upraviť v zmysle odporúčacej časti. 
 
Odôvodnenie:  
Ide o formálne doplnenie uplatňovaných pripomienok k štatútu aj do formulácie návrhu uznesenia vlády 
SR. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
M) K Návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z ...   č. MF/19301/2012-
31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decem-
bra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označova-
ní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto pred-
kladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fon-
dy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov bol vypracovaný v súlade s § 4 
ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
  
V návrhu novely opatrenia sú ustanovené zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtov-
níctve v znení neskorších predpisov, platnej od 1. 1. 2012,  ktorá v § 4 ods. 2 ukladá účtovným jednotkám  
povinnosť stanoviť postupy a miesto ukladania účtovnej závierky. Miestom ukladania je Register účtov-
ných závierok (ďalej len „register“), správcom ktorého  je Ministerstvo financií SR (ďalej len „minister-
stvo“). 
  



V návrhu novely opatrenia sú ustanovené termíny predkladania účtovnej závierky Ministerstvu financií SR 
pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, pričom 
pre predloženie súvahy a výkazu ziskov a strát je stanovený termín do 5. februára nasledujúceho účtov-
ného obdobia a termín predloženia poznámok je stanovený do 1. marca nasledujúceho účtovného obdo-
bia. Povinnosť uloženia účtovnej závierky do registra sa považuje za splnenú vložením do informačného 
systému Štátnej pokladnice alebo do informačného systému DataCentra, ktoré sú súčasťou systému štát-
nej pokladnice. Dátová štruktúra požadovaných údajov sa zverejní na webovom sídle ministerstva.  
 
Za účelom spracovania poznámok v elektronickej podobe sa dopĺňajú vzory tabuliek ako súčasť pozná-
mok. 
 
ZMOS k návrhu novely Opatrenia nemalo zásadné pripomienky. Návrhom sa legislatívne potvrdzujú závery 
zo spoločného pracovného rokovania zástupcov ZMOS a MF SR o posunutí tremínov predkladania účtov-
ných závierok obcí do DataCentra.   
 
N) Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samo-
správe v znení neskorších predpisov – samostatný bod č. 6 rokovania Rady ZMOS 
 

3. Návrhy materiálov predložené na rokovanie vlády Slovenskej re-
publiky  

 
23. rokovanie vlády SR – 05.09.2012 
 
1. Vláda schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach vykonávania 
niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami s pripo-
mienkou prijatou na rokovaní vlády. 
  
2. Vláda schválila Správu o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2011. 
 
Zo Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2011: 
 
„Výkonnosť slovenskej ekonomiky a pozícia odvetvia  pôdohospodárstva a potravinárstva 
Hlavné ukazovatele makroekonomickej výkonnosti slovenskej ekonomiky sa v roku 2011 vyvíjali diferen-
covane v závislosti od výkonnosti ekonomík jednotlivých odvetví. Oslabil sa ekonomický rast v dôsledku 
nižšieho zahraničného a domáceho dopytu. Zdrojom ekonomického rastu bol export. Všetky zložky domá-
ceho dopytu (súkromná spotreba,  spotreba verejnej správy) oproti roku 2010 mierne klesli. Hrubý domá-
ci produkt (ďalej HDP; všetky skratky sú uvedené v samostatnej prílohe č. 9) v bežných cenách dosiahol 
69,1 mld. € a medziročne sa zvýšil o 5,0 % (v s.c. o 3,3 %).  Produkčná výkonnosť,  meraná objemom  
pridanej hodnoty, sa zvýšila o 4,7 % (v s.c. o 3,0 %). Zvýšila sa investičná aktivita a tým tvorba hrubého 
fixného kapitálu (THFK) vzrástla v bežných cenách (5,9 %) na 15,5 mld. € a v stálych cenách o 5,7 %.  
Nárast v porovnaní s rokom 2010 bol pomalší a bol ovplyvnený najmä vyšším objemom takmer všetkých 
druhov nakúpených nových fixných aktív. Zahraničný obchod SR skončil tretí rok po sebe s aktívnym sal-
dom, ktoré sa medziročne zvýšilo takmer trojnásobne. Zo SR sa vyviezol tovar v hodnote 56,4 mld. € a 
doviezol za 54 mld. €.  Medziročne vzrástol tak celkový vývoz výrobkov (16,9 %) ako aj celkový dovoz 
výrobkov (13,6 %). Miera inflácie v priemere za rok 2011 dosiahla 3,9 %, čo bolo o 2,9 p.b. viac ako pred 
rokom.“ 
 
3. Vláda zobrala na vedomie Správu o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2009 – 
2011. 
 
Zo Správy o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2009 – 2011: 
 
„Demografický vývoj v SR na začiatku 21. storočia je stále charakterizovaný postupným znižovaním, (od 
roku 2003) miernym narastaním pôrodnosti, pri stagnujúcej úmrtnosti obyvateľstva. K 31.12.2011 bolo v 
SR 5 404 322 obyvateľov. V tom je 2 772 570 žien a 2 631 752 mužov. Počet obyvateľov podľa pohlavia a 
územia bol k 31.12.2010 v mestách 2 972 248 obyvateľov, čo je 54,68 % z počtu obyvateľov SR, v tom 1 
544 670 žien (55,30 % z celkového počtu žien) 1 427 578 mužov (54,03 % z celkového počtu mužov). V 
obciach bol počet obyvateľov 2 463 025 obyvateľov, čo je 45,32 % z celkového počtu obyvateľov SR, v 
tom 1 248 363 žien (44,70 % z celkového počtu žien) a 1 214 662 mužov(45,97 % z celkového počtu 
mužov).“ 



 
4. Vláda zrušila úlohu v bode B.3 uznesenia vlády SR č. 566 z 27. augusta 2010 – v nadväz-
nosti na schválenie zmien v Operačnom programe Životné prostredie vyhlásiť výzvy na pred-
kladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Ochrany pred povodňami na akti-
vity pre čistenie hydromelioračných kanálov s alokáciou 4 mil. eur na tieto aktivity. 
 
5. Vláda schválila informáciu o postupe prác pri negociačnom procese k návrhom legislatív-
nych predpisov a strategických dokumentov EÚ a SR k politike súdržnosti v období od 1. ja-
nuára 2012 do 30. júna 2012. 
 
Z informácie o postupe prác pri negociačnom procese: 
 
„Návrhy legislatívnych predpisov EÚ pre politiku súdržnosti na programové obdobie  2014 – 2020 sú 
predmetom diskusie na úrovni Pracovnej skupiny Rady pre štrukturálne opatrenia (SAWP), COREPERu II 
a na úrovni Rady pre všeobecné záležitosti (GAC). Uzavretie rokovaní k návrhom legislatívnych predpisov 
EÚ pre politiku súdržnosti sa očakáva v roku 2013, avšak v zmysle Lisabonskej zmluvy bude legislatíva EÚ 
na programové obdobie 2014 – 2020 schvaľovaná okrem Rady EÚ aj Európskym parlamentom, čo môže v 
konečnom dôsledku celý proces schvaľovania predĺžiť.“ 
 
6. Vláda schválila Správu vlády SR o opatreniach na udržanie plánovaného deficitu verejných 
financií SR na rok 2012 (ďalej len „správa“). 
 
Zo správy: 
 
„Hlavný fiškálny cieľ vlády na rok 2012 bol stanovený v rámci rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 
2014 v podobe deficitu verejnej správy vo výške 4,6 % HDP. Na základe v súčasnosti dostupných infor-
mácií o pozitívach a rizikách rozpočtu sa očakáva nárast deficitu na úroveň 5,3% HDP. Na dodržanie výšky 
schváleného deficitu je potrebné prijať dodatočné opatrenia v objeme 498,2 mil. eur. 
Nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie rozpočtovaného cieľa budú pozostávať z reštriktívnych opatrení v 
štátnom rozpočte a prehodnoteniu niektorých výdavkových titulov. Okrem toho sa na roku 2012 prejaví aj 
schválená alebo už predložená legislatíva na rokovanie Národnej rady SR (najmä novela zákona č. 
461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, novela zákona č. 384/2011 Z.z. o osobitnom odvode vybraných fi-
nančných inštitúcii, zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, novela zákona o 
správnych poplatkoch). 
 
Opatrenia: 
1. Viazanie výdavkov štátneho rozpočtu 
2. Realokácia zdrojov na riešenie nadkontrahácie v rámci ROP 
3. Zabezpečenie núdzových zásob ropy mimo sektora verejných financií 
4. Zníženie príspevkov do II. piliera a jeho otvorenie 
5. Rozšírenie osobitného odvodu a zavedenie mimoriadneho odvodu v bank. sektore 
6. Zavedenie dočasného osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach 
7. Zvýšenie poplatku pri registrácii automobilov.“ 
 
24. rokovanie vlády SR – 12.09.2012 
 
1. Vláda zriadila Radu vlády SR pre kultúru (ďalej len „rada“); schválila štatút rady, vymeno-
vala ministra kultúry do funkcie predsedu rady a uložila ministrovi kultúry zabezpečiť voľbu 
zástupcov reprezentatívnych profesijných združení aktívnych v oblasti kultúry a predložiť 
návrh na vymenovanie členov rady predsedovi vlády do 31. októbra 2012. 
 
2. Vláda schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa na-
riadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytova-
teľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2011 Z. 
z. 
 
3. Vláda zobrala na vedomie Rámcový plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na 
VI. volebné obdobie s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády. 
 
25. rokovanie vlády SR – 19.09.2012 
 
1. Vláda zmenila časť B uznesenia vlády SR č. 48 z 22. februára 2012 takto: 
 



„B. ukladá ministrom, predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy  
B.1 spracovať audit výkonu kompetencií verejnej správy v ich pôsobnosti do 31. júla 2013; 
 
B.2 predložiť audit výkonu kompetencií verejnej správy v ich pôsobnosti podpredsedovi vlády 
a ministrovi vnútra a podpredsedovi vlády a ministrovi financií do 31. júla 2013 podpredse-
dovi vlády a ministrovi vnútra, podpredsedovi vlády a ministrovi financií; 
 
B.3 vypracovať jednotnú metodiku pre spracovanie auditu verejnej správy v nadväznosti na 
osnovu analýzy činnosti a efektívnosti verejnej správy spolu s návrhom príslušných opatrení, 
schválenú uznesením vlády SR č. 15/2011 do 31. decembra 2012; 
 
B.4 predložiť na rokovanie vlády súhrnný audit výkonu kompetencií verejnej správy a návrh 
na zabezpečenie financovania kompetencií verejnej správy na základe výsledkov auditu vý-
konu kompetencií verejnej správy do 1. októbra 2013.“. 
 
Vykonajú: ministri, predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy. 
 
2. Vláda zmenila v uznesení vlády SR č. 717 zo 16. novembra 2011: 
 
A.1. gestora úlohy v bode B.1 z podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny na podpred-
sedu vlády a ministra zahraničných vecí, 
A.2. gestora úlohy v bode C.1 z podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny na podpred-
sedu vlády a ministra zahraničných vecí, 
A.3. termín úloh v bodoch B.1, C.2 a D.1 z „priebežne do 30. septembra 2012“ na „priebežne do 31. mar-
ca 2013“, 
A.4. termín úlohy v bode C.1 z „do 30. septembra 2012“ na „do 31. marca 2013“. 
 
26. rokovanie vlády SR – 26.09.2012 
 
1. Vláda zobrala na vedomie analýzu sociálno-ekonomickej situácie okresov Michalovce a 
Sobrance s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti; uložila podpredsedovi 
vlády a ministrovi financií uvoľniť finančné prostriedky  vo výške 2 mil. eur z kapitoly Vše-
obecná pokladničná správa na aktivity zlepšujúce sociálno-ekonomickú oblasť okresov Mi-
chalovce a Sobrance. 
 
28. rokovanie vlády SR – 3.10.2012 
 
1. Vláda schválila Dodatok k Štatútu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a 
rodovú rovnosť, schváleného uznesením vlády SR č. 276 z 20. júna 2012, týkajúci sa zriade-
nia Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (ďa-
lej len „dodatok“) a zriadila Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a in-
tersexuálnych osôb. 
 
2. Vláda schválila návrh implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infra-
štruktúry bývania zo štrukturálnych fondov Európskej únie a ministrovi pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka uložila vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na výstavbu 
nájomných bytových domov pre marginalizované skupiny do dvoch mesiacov od oficiálneho odovzdania 
projektovej dokumentácie na typizovaný nájomný bytový dom a v spolupráci s ministrom dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja predložiť Monitorovaciemu výboru pre Regionálny operačný program a 
Monitorovaciemu výboru pre Operačný program pre Bratislavský kraj na schválenie návrh hodnotiacich a 
výberových kritérií pre podporu projektov zlepšenia energetickej efektívnosti bytových domov v mestských 
oblastiach a zároveň predložiť Monitorovaciemu výboru pre Regionálny operačný program návrh hodno-
tiacich a výberových kritérií pre podporu projektov výstavby nájomných bytov pre marginalizované skupi-
ny do 31. marca 2013. Vláda uložila ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v roz-
počte Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2013 vyčleniť 3 mil. eur na účel „výstavba ná-
jomných bytov spolufinancovaných z fondov Európskej únie“. 
 
3. Vláda vzala na vedomie Správu o implementácii a čerpaní Európskeho poľnohospodárske-
ho záručného fondu, Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 a Operačného programu Ryb-
né hospodárstvo SR 2007 - 2013 k 30. júnu 2012. 
 
29. rokovanie vlády SR – 10.10.2012 
 



Vláda schválila Správu o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v 
rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 1. 
2012 do 30. 6. 2012. 
 
30. rokovanie vlády SR – 17.10.2012 
 
1. Vláda súhlasila s návrhom poslanca Národnej rady SR Maroša Kondróta na vydanie zákona, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niekto-
rých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov (tlač 201) s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády. 
 
2. Vláda súhlasila s Návrhom poslancov Národnej rady SR Jaroslava Bašku a Borisa Suska na 
vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v 
premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov (tlač 134)  
 
3. Vláda schválila návrh nového systému platenia, evidencie a zúčtovania správnych a súd-
nych poplatkov. 
 
32. rokovanie vlády SR – 31.10.2012 
  
1. Vláda schválila:  
 
- projekt zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej repub-
like s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády; 
 
- zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia prednostne formou dobrovoľného od-
kúpenia akcií neštátnych zdravotných poisťovní a v prípade neúspešnosti procesu dobrovoľného odkúpe-
nia akcií, formou vyvlastnenia akcií neštátnych zdravotných poisťovní; 
 
- zámer založenia Spoločnosti pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia, a.s. za 
účelom realizácie projektu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej 
republike. 
 
2. Vláda schválila návrh personálneho obsadenia Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v 
Bruseli pre prípravu a výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016. 
 
3. Vláda zobrala na vedomie informáciu o písomných vyzvaniach k projektom podpory vytvá-
rania nových pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov financovaných z 
realokovaných finančných prostriedkov. 
 
4. Predseda vlády informoval členov vlády, že 21. novembra 2012 sa uskutoční rokovanie 
vlády s regionálnou samosprávou a predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska a 5. de-
cembra 2012 sa uskutoční výjazdové rokovanie vlády v obci Svrčinovec. 
 

4. Návrhy materiálov predložené na rokovanie poradných a konzul-
tačných orgánov vlády Slovenskej republiky 

Hospodárska a sociálna rada SR 
 

6. rokovanie – 24.09.2012 
 
1. Nové znenie návrhu zákona z ... 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o 
hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov  
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Dvonč, predseda ZMOS ktorý uviedol, že v dôsledku potreby konsolidá-
cie verejných financií a v dôsledku dlhodobého prepadu výnosu dane z príjmov FO, ktorý spôsobil, že 
obciam chýbajú finančné prostriedky na financovanie všeobecne prospešných služieb, trvá na požiadavke 
zvýšenia príjmov obcí z odvodov z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zaria-
dení obsluhovaných priamo hráčmi a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom videohier na 



území obcí. Navrhované zvýšenie príjmov obcí z odvodov hazardných hier umožní zmierniť prepad finanč-
ných prostriedkov na financovania tvorby a ochrany životného prostredia, sociálnej starostlivosti, telový-
chovy, športu, kultúrnych aktivít a iných verejnoprospešných činností obyvateľov miest a obcí a zároveň 
zmierniť negatívne dopady prevádzkovania hazardných hier na obyvateľstvo obcí. Konkrétne pripomienky 
sú uvedené v písomnom stanovisku. ZMOS žiadalo doplniť návrh zákona o ich pripomienky.  
 
Rada 
A. nedospela k dohode z dôvodu nesúhlasu ZMOS, 
B. AZZZ SR, KOZ SR a RÚZ s návrhom zákona súhlasia. 
 
2. Návrh zákona z ... 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štát-
nej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov a ktorým sa me-
nia a dopĺňajú niektoré zákony 
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Dvonč, predseda ZMOS ktorý uviedol, že v čase razantného hľadania 
úspor v rozpočtoch subjektov verejnej správy ZMOS prekvapuje, že MF SR predkladá návrh, ktorý má mať 
negatívny dopad na štátny rozpočet, aj keď má byť tento dopad minimálny a podľa predkladateľa ho nie 
je potrebné ani kvantifikovať. V súvislosti so stavom verejných financií a navrhovaným programom ruše-
nia a spájania štátnych úradov  ZMOS odporúča tiež zvážiť opodstatnenosť a efektívnosť navrhovaného 
opätovného posudzovania potreby zlúčenia daňových úradov a colných úradov. 
 
Predkladateľ reagoval na pripomienku RÚZ a ostatných sociálnych partnerov, vysvetlil aktuálnu situáciu vo 
finančnej správe a uviedol, že sťahovanie finančnej správy do Banskej bystrice nesmie mať žiadne ďalšie 
finančné náklady. 
 
Rada 
A. súhlasí s predloženým návrhom zákona bez pripomienok, 
B. odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 
 
3. Návrh zákona z ... 2012 o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní 
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Dvonč, predseda ZMOS ktorý nemal k návrhu zákona zásadné pripo-
mienky a odporučil ho na ďalšie legislatívne konanie. 
 
Rada 
A. súhlasí s predloženým návrhom zákona bez pripomienok, 
B. odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 
 
4. Návrh zákona z ... 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Dvonč, predseda ZMOS, ktorý nemal k návrhu zákona zásadné pripo-
mienky a odporučil ho na ďalšie legislatívne konanie. 
 
Rada 
A. súhlasí s predloženým návrhom zákona bez pripomienok, 
B. odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 
 
5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Dvonč, predseda ZMOS, ktorý uviedol, že ZMOS pozitívne hodnotí zá-
mer vlády dodržať svoje záväzky v oblasti zníženia deficitu verejných financií pod 3 % HDP v roku 2013, 
ako aj v dôvodovej správe proklamovanú snahu o minimalizáciu dopadu takto prijatých opatrení na naj-
zraniteľnejšie vrstvy spoločnosti. 
Pozitívne hodnotil aj akceptovanie požiadavky ZMOS zo strany predkladateľa na zjednodušenie problema-
tiky zdaňovania príjmov členov volebných komisií odmeňovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu pri voľbách 
do NR SR, VÚC, obcí a pri referende v predloženom návrhu zákona. Za nevyhnutné preto považujeme 
nielen zvyšovať príjmy verejnej správy, ale aj znižovať neúčelné a neefektívne výdavky štátneho rozpočtu 
a rozpočtu verejnej správy.  Na základe kvantifikácie príjmov štátneho rozpočtu z výnosu dane z príjmov z 
predaja majetku obcí uvedenej v doložke vplyvov považuje ZMOS za neefektívne a neúčelné pokračovať 
vo vynakladaní výdavkov obcí, finančnej správy SR a ministerstva financií na správu tejto dane osobitne v 



podmienkach, keď zodpovedným orgánom stále nie je jasná ani samotná metodika výpočtu tejto dane v 
podmienkach obcí a finančná správa nie je schopná zabezpečiť výber tých daní, ktoré znamenajú reálny 
prínos pre konsolidáciu verejných financií.  
Z uvedeného dôvodu ZMOS trvá na svojej pripomienke doplniť návrh zákona o nový bod, ktorým sa v § 
13 ods. 1 písm. e) a b) rozšíri oslobodenie príjmov obcí, vyšších územných celkov a ich rozpočtových or-
ganizácií od dane z príjmov z predaja ich majetku.  
ZMOS súhlasí s predložením návrhu do ďalšieho legislatívneho procesu až po zapracovaní uvedenej po-
žiadavky.     
 
Na pripomienky sociálnych partnerov reagoval predkladateľ pán minister Kažimír, ktorý uviedol, že nemá 
inú možnosť ako zvyšovať príjmy, jedine zvýšením daní vysokopríjmových skupín. Zdôvodnil potrebu zda-
nenia výsluhových dôchodkov. Zdôvodnil odobratie daňového bonusu pre vysokoškolákov a deti, ktoré 
dovŕšili vek 19 rokov a návrat financií cez sociálne a prospechové štipendiá, čo zlepší situáciu 30% vyso-
koškolákov. Prisľúbil zapracovanie požiadaviek KOZ SR, týkajúce sa deputátneho plnenia. 
 
Rada 
A. nedospela k dohode z dôvodu nesúhlasu AZZZ SR , RÚZ a ZMOS, 
B. KOZ SR súhlasí s pripomienkami. 
 
6. Návrh zákona o obmedzení platieb v hotovosti a o doplnení zákona č. 483/2001 Z. z. o 
bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Dvonč, predseda ZMOS, ktorý nemal k návrhu zákona zásadné pripo-
mienky a odporučil ho na ďalšie legislatívne konanie. 
 
Na pripomienky sociálnych partnerov reagoval predkladateľ pán Kažimír, ktorý pripustil zvýšenie limitu pre 
fyzické osoby. K bankovým poplatkom sa vyjadril, že bude čakať na reakciu bánk. 
 
Rada 
A. súhlasí s predloženým návrhom zákona s pripomienkami AZZZ SR a RÚZ, 
B. KOZ SR a ZMOS súhlasia bez pripomienok. 
 
7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony  
 
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter informoval členov rady, že ide o malú novelu a na 
základe pripomienky Legislatívnej rady vlády SR boli vypustené čl. II, III a IV. V čl. V sa navrhuje meniť a 
doplniť zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slo-
venskej republiky poskytovaných ministerstvom. Novelou sa navrhuje, aby dotáciu na zabezpečenie výko-
nu osobitného príjemcu, pri vykonávaní osobitného príjemcu u poberateľov dávky v hmotnej núdzi a prí-
spevkov k dávke a poberateľov štátnych sociálnych dávok, mohli získať obce pri poskytovaní v kombino-
vanej forme.  
Predkladateľ informoval, že má záujem v budúcom roku predložiť veľkú novelu uvedeného zákona. 
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Dvonč, predseda ZMOS, ktorý uviedol, že prijatie tzv. „veľkej novely“ 
zákona sa očakáva s účinnosťou až od roku 2014, čo ZMOS považuje za neskorý termín. Potrebné okruhy 
problémov, ktoré treba riešiť ZMOS uviedlo v písomnom stanovisku.  
V rámci pripomienkového procesu a rozporového konania, bola so zástupcami predkladateľa dohodnutá 
spolupráca pri príprave novej právnej úpravy zákona. 
V rámci rozporového konania ZMOS uplatnilo aj vzhľadom na vývoj verejných financií požiadavku na no-
velizáciu zákona o sociálnych službách a odloženie niektorých jeho ustanovení účinných od 1.1.2013, 
napr. povinnosti poskytnúť alebo zabezpečiť poskytnutie sociálnej služby do 60 dní. Navrhol doplniť § 110 
e. 
ZMOS navrhlo návrh zákona postúpiť na ďalšie legislatívne konanie po zapracovaní pripomienok. 
Predkladateľ uviedol, že požiadavky ZMOSu budú uplatnené prostredníctvom poslaneckého návrhu. 
 
Rada 
A. súhlasí s predloženým návrhom zákona bez pripomienok, 
B. odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 
 
8. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy 
na rok 2013 



 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Turčány, výkonný podpredseda ZMOS, ktorý uviedol, že ZMOS navrhuje 
zvýšenie minimálnej mzdy maximálne do výšky 2,2%. 
 
Rada 
A. nedospela k dohode z dôvodu nesúhlasu RÚZ, AZZZ SR a ZMOS, 
B. KOZ SR s návrhom súhlasí. 
 
9. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Turčány, výkonný podpredseda ZMOS, ktorý uviedol, že predmetná 
úprava právnych vzťahov, najmä kogentné ustanovenia týkajúce sa obmedzenia zmluvnej voľnosti pri 
určení dátumu splatnosti záväzku sa bude musieť premietnuť nie len do dokumentov upravujúcich postu-
py riadiacich orgánov pre čerpanie štrukturálnych fondov a ostatných mechanizmov pomoci, ale aj do ich 
aplikačnej praxe. Rovnaký postup bude musieť byť aplikovaný pri postupoch štátu pri refundácii nákladov 
odstraňovania živelných udalostí a podobne. Považujeme tieto zmeny za rovnako naliehavé, ako je nalie-
havá transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti 
oneskoreným platbám v obchodných transakciách. 
Predkladateľ uvedenú pripomienku neakceptoval, a to ani v návrhu uznesenia vlády SR, ktorým by sa 
uložila príslušným ministrom úloha spočívajúca k úprave postupov v ich právomoci, a predloženie legisla-
tívnych úprav tých predpisov, ktorých úpravu si predkladaná zmena Obchodného zákonníka vyžiada.  
ZMOS  upozornilo  na možné riziká prameniace z právnej neistoty vo vzťahoch, kde obce na jednej strane 
vstupujú do obchodných vzťahov realizujúc tak úlohy orgánu verejnej správy, prípadne napĺňajúc záväzky 
SR a na druhej strane sú závislé od mechanizmov financovania (predovšetkým refundácie) týchto úloh, 
ktoré nepodliehajú právnemu režimu obchodných vzťahov. V prípade, ak mechanizmy financovania ta-
kýchto vzťahov nebudú obdobne upravené hrozí, že obce, v záujme ochrany schopnosti poskytovať iné 
verejné služby do obchodných vzťahov vstupovať nebudú, alebo na druhej strane, budú obce znášať 
sankcie z nesplatených záväzkov za dodané tovary a služby. ZMOS žiadalo v zmysle uvedeného upraviť 
návrh uznesenia vlády SR. ZMOS odporučilo návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie po zapracovaní 
pripomienky. Predkladateľ uviedol, že táto pripomienka ZMOSu musí byť riešená so všetkými členmi vlá-
dy. 
 
Rada 
A. nedospela k dohode z dôvodu nesúhlasu ZMOS, s návrhom zákona s pripomienkami súhlasí AZZZ 
SR, KOZ SR a RÚZ súhlasia bez pripomienok 
 
10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom 
fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a 
rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
 
Stanovisko za ZMOS J. Dvonč, predseda ZMOS, ktorý nemal k návrhu zákona zásadné pripomienky 
a odporučil ho na ďalšie legislatívne konanie. 
 
Rada 
A. súhlasí s predloženým návrhom zákona bez pripomienok, 
B. odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 
 
11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníc-
kych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z. a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Turčány, výkonný podpredseda ZMOS, ktorý nemal k návrhu zákona 
zásadné pripomienky a odporučil ho na ďalšie legislatívne konanie. 
 
Rada 
A. súhlasí s predloženým návrhom zákona bez pripomienok, 
B. odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 
 
12. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a 
o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o 



zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Dvonč, predseda ZMOS, ktorý nemal k návrhu zákona zásadné pripo-
mienky a odporučil ho na ďalšie legislatívne konanie. 
 
Predkladateľ vysvetlil pripomienky sociálnych partnerov a zotrval na svojom predloženom návrhu. Po dlh-
šej diskusii sociálni partneri zotrvali na svojich stanoviskách. 
 
Rada 
A. nedospela k dohode z dôvodu nesúhlasu AZZZ SR a RÚZ, 
B. ZMOS súhlasí bez pripomienok a KOZ SR s pripomienkou. 
 
13. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne 
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zá-
kony - nové znenie  
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Dvonč, predseda ZMOS, ktorý nemal k návrhu zákona zásadné pripo-
mienky a odporučil ho na ďalšie legislatívne konanie. 
 
Rada 
A. súhlasí s predloženým návrhom zákona bez pripomienok, 
B. odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 
 
14. Návrh zákona z ... 2012 o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov - nové znenie  
 
Stanovisko za ZMOS predniesol pán J. Dvonč, predseda ZMOS, ktorý nemal k návrhu zákona zásadné 
pripomienky a odporučil ho na ďalšie legislatívne konanie. 
Predkladateľ vysvetlil pripomienky, ale trval na predloženej filozofii predloženého návrhu. 
 
Rada 
A. nedospela k dohode z dôvodu nesúhlasu RÚZ, 
B. KOZ SR, AZZZ SR a ZMOS s materiálom súhlasia. 
 
16. Návrh zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Dvonč, predseda ZMOS, ktorý nemal k návrhu zákona zásadné pripo-
mienky a odporučil ho na ďalšie legislatívne konanie. 
 
Rada 
A. súhlasí s predloženým návrhom zákona bez pripomienok, 
B. odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 
 
18. Návrh zákona č. .../2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu 
a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe 
verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Turčány, výkonný podpredseda ZMOS, ktorý nemal k návrhu zákona 
zásadné pripomienky a odporučil ho na ďalšie legislatívne konanie. 
 
Rada 
A. súhlasí s predloženým návrhom zákona s pripomienkami AZZZ SR, o ktorých bude predkladateľ 

ešte rokovať, 
B. KOZ SR, RÚZ a ZMOS s návrhom zákona súhlasia bez pripomienok, 
C. odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 
 
19. Rôzne 
 
Pán Gazdík za KOZ SR upozornil na napätú situáciu v nevýrobnej sfére, ktorá súvisí s vyjednávaním KZVS, 
ktorá môže vyústiť k vyhláseniu neobmedzeného štrajku učiteľov. Požiadal, aby o tejto situácii bol infor-



movaný aj predseda vlády SR. Za AZZZ SR sa vyjadril pán Karlubík, ktorý upozornil, že táto situácia môže 
spustiť lavínu. Uviedol, že HSR SR by mala garantovať sociálny zmier a KOZ SR by sa mala so situáciou 
vysporiadať. Za ZMOS sa vyjadril pán Dvonč, ktorý upozornil na dodržanie deficitu 3% HDP a tiež konšta-
toval, že sa ZMOS bude musieť vysporiadať s ťažkou situáciou pri prijímaní rozpočtu. Vyzval použiť zdra-
vý rozum pri riešení ťažkej situácie. Pán Szalay za KOZ SR uviedol, že KOZ SR si je vedomá dodržania 
deficitu 3% HDP, ale tiež 300 tis. zamestnancom pracujúcich vo verejnom záujme nemali navyšované 
platy v roku 2011 ani 2012. Pán Jusko za RÚZ uviedol, že dodržanie deficitu 3% HDP je kľúčové a ak 
tento záväzok nedodržíme, platy pôjdu dole. 
Predseda rady pán Richter taktiež zdôraznil dodržanie deficitu a položil otázku prečo sa takto odborári 
správajú až po troch rokoch. Odporučil zobrať informáciu pána Gazdíka na vedomie a o situácii bude in-
formovať vládu SR. 
 

7. rokovanie – 09.10.2012 
 
1. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 – nové znenie, Návrh zákona o štát-
nom rozpočte na rok 2013 
 
Predmetný materiál  uviedol štátny tajomník Ministerstva financií SR pán Pellegrini, ktorý informoval o 
rokovaniach kolektívneho vyjednávania vo verejnej a štátnej službe, kde nedošlo k dohode a rozpočet 
počíta s nulovým navýšením. Ďalšie stretnutie sa uskutoční 5.11.2012. Ďalej informoval o stretnutí so 
zástupcami OZ pracovníkov školstva a vedy za účasti ministrov Čaploviča, Richtera a Kažimíra, kde bola 
daná ponuka na navýšenie mzdových prostriedkov  pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov 
5% zo základných platov nie zvýšenie taríf. K tejto ponuke sa zástupcovia odborárov vyjadria 15.10.2012 
kedy zasadá Rada predsedov. Predkladateľ ďalej informoval, že rozpočet ráta s dvoma rezervami: 300 
mil. eur na zhoršený ekonomický vývoj a 200 mil. eur na výstup z druhého piliera vo všeobecnej poklad-
ničnej správe. Upozornil, že žiadne dodatočné zdroje pre rezorty v prípade zlej ekonomickej situácie nie 
sú rozpočtované. Rozpočet počíta s deficitom 2,9% HDP. 
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Dvonč, predseda ZMOS, ktorý pozitívne zhodnotil komunikáciu s MF SR 
aj ostatnými predstaviteľmi vlády. Prisľúbil, že písomné stanovisko ZMOS poskytne dodatočne, z dôvodu 
krátkosti času na jeho zhotovenie. Prezentoval záujem ZMOSu podporiť konsolidáciu verejných financií, 
zdôraznil riešenie problému učiteľov a nepedagogických zamestnancov, ako originálna kompetencia obcí. 
Upozornil na problémy preplácania faktúr z ministerstiev na obce z eurofondov. Uviedol, že  by bolo 
vhodné vrátiť sa na 70,3% dane z príjmov pre mestá a obce. Podporil nulové navýšenie pri kolektívnom 
vyjednávaní vo verejnej a štátnej službe, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Požiadal o mož-
nosť niektoré otázky ešte dodiskutovať pred schválením rozpočtu v NR SR. Vyjadril potrebu dorokovať 
podmienky Memoranda. 
 
Na pripomienky sociálnych partnerov reagoval podpredseda vlády a minister financií SR pán Kažimír. 
Uviedol, že je nevyhnutné potlačiť neduhy v krajine, ako neplatenie daní, práca na čierno, legalizácia čier-
nych peňazí... Poďakoval za ústretovosť samosprávy, lebo bez nej by nemohol byť zostavený rozpočet s 
deficitom 2,9% HDP. Zdôraznil, že je kľúčové podpísať Memorandum. Skonštatoval, že nikto z členov 
vlády nie je s rozpočtom spokojný. 
 
Závery: 
A. AZZZ SR súhlasí s predloženým návrhom rozpočtu bez pripomienok, 
B. KOZ SR súhlasí s pripomienkami, ZMOS podmienečne súhlasí s pripomienkami, 
C. RÚZ nezaujala stanovisko. 
 
2. Návrh zákona z ... 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Dvonč, predseda ZMOS, ktorý uviedol, že napriek dvom uskutočneným 
rozporovým konaniam, predkladateľ nezapracoval do návrhu zákona zásadné pripomienky ZMOS v akcep-
tovateľnej podobe.  
ZMOS nesúhlasí s tvrdením, že materiál sa na zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady SR predkladá bez 
rozporov.  
 
Pripomienky k návrhu: 
 
Zásadné: 
1. K novelizačnému bodu 10: 



Navrhované znenie § 3 ods. 2 nekorešponduje s článkom 4 ods. 2 rámcovej smernice o odpade, ktorý 
ustanovuje možnosť odkloniť sa od záväznej hierarchie odpadového hospodárstva pre určité odpadové 
toky, „ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania 
s takýmto odpadom.“ To znamená, že odklon od hierarchie je možný na základe uplatnenia metódy posu-
dzovania životného cyklu – tzv. LCA metóda (Life Cycle Assessment). V § 3 ods. 2 je okrem metódy LCA 
ustanovená podmienka, že tak ustanovuje tento alebo iný zákon. Návrh zákona však pri jednotlivých od-
padových tokoch možnosti odklonu od záväznej hierarchie v súlade s rámcovou smernicou o odpade ne-
ustanovuje a vôbec túto otázku nerieši (v § 19 zákona o odpadoch vrátane navrhovaných zmien v § 19 sú 
síce ustanovené všeobecné povinnosti držiteľa odpadu pri nakladaní s odpadom v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva – povinnosť recyklovať odpad, povinnosť zhodnotiť odpad, ak nie je možné 
alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu, povinnosť zneškodniť odpad, ak nie je možné alebo účelné za-
bezpečiť ani jeho iné zhodnotenie, avšak kritérium uplatnenia „možnosti a účelnosti“ pri nakladaní s od-
padom v postupnosti podľa záväznej hierarchie nie je totožné s uplatnením metódy LCA pre odôvodnenie 
odklonu od záväznej hierarchie pri nakladaní s niektorými odpadovými tokmi).  
 
2. K novelizačnému bodu 65:  
V § 39 ods. 16 žiadame vypustiť písmeno b). a povinnosť triediť komunálne biologicky rozložiteľné odpa-
dy ustanoviť osobitne v § 39 ods. 18 návrhu zákona. 
3. K novelizačnému bodu 67:  
a) Navrhované ustanovenie § 39 ods. 18 žiada ZMOS formulovať takto: 
„Obec je povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komu-
nálnych odpadov, okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne, ak je to potrebné na zabez-
pečenie nakladania s týmto odpadom podľa hierarchie odpadového hospodárstva a ak je to technicky, 
environmentálne a hospodársky vhodné.“.  
Odôvodnenie: 
V navrhovanom § 39 ods. 18 zásadne ZMOS nesúhlasí s vydávaním potvrdení pre obce zo strany štátu v 
podobe  vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Vydávanie vyjadrení orgánov štát-
nej správy odpadového hospodárstva obciam k splneniu zákonom ustanovených podmienok pre naklada-
nie s bioodpadom považuje ZMOS za zbytočnú administratívnu prekážku a za pokus o štátny dirigizmus. V 
prípade pochybností  zo strany orgánov štátnej správy o konaní samospráv v súlade so zákonom, majú 
príslušné štátne orgány na overenie, kontrolu a prípadnú nápravu vytvorené dostatočné legislatívne a 
inštitucionálne nástroje (Slovenská inšpekcia životného prostredia, prokuratúra, Policajný zbor...).  
b) V navrhovanom § 39 ods. 18 zásadne ZMOS nesúhlasí s formuláciou uvedenou pod písm. a).  
Odôvodnenie: 
Navrhované územné obmedzenie vo vzťahu k zariadeniam na zhodnocovanie odpadov na jedno katas-
trálne územie je nelogické a nezodpovedá ani praxi v odpadovom hospodárstve. Takéto zariadenia mno-
hokrát nie je možné ekonomicky dimenzovať na jedno katastrálne územie. Obmedzenie zhodnocovania 
odpadov len na činnosti R1 nie je v súlade s príslušnými smernicami EÚ, so Zelenou knihou, ani ďalšími 
strategickými materiálmi EÚ a SR. Aj rámcová smernica o odpade ustanovuje v hierarchii odpadového 
hospodárstva iné zhodnocovanie odpadov, ktorým nemusí byť nevyhnutne zhodnocovanie činnosťou R1. 
Pri uplatnení navrhovaného znenia by zo zhodnocovania odpadov boli vylúčené technológie na materiálo-
vé a energetické zhodnocovanie bioodpadov  ako pyrolýza,  anaeróbna digescia, plazma, mechanicko-
biologická úprava, výroba biopalív. 
c) V navrhovanom § 39 ods. 18 písm. b) nesúhlasíme s formuláciou bodov 1. až 3. 
Odôvodnenie: 
Navrhovaný bod 1.: 
Uvedené ustanovenie nie je možné akceptovať, nakoľko technické kritériá nemožno zúžiť len na technické 
problémy vykonávania zberu bioodpadu (napríklad v historických centrách miest a riedko osídlených ob-
lastiach).  
Navrhovaný bod 2. : 
Rozhodujúcim faktorom by malo byť množstvo bioodpadu a nie počet obyvateľov kompostujúcich biood-
pad (bioodpad pochádzajúci z domácností je len malou časťou celkového množstva produkovaných bio-
odpadov v obci). Navrhované percento nezohľadňuje množstvá bioodpadu vyprodukovaného inými sub-
jektmi ako domácnosťami. 
Navrhovaný bod 3.: 
Hospodárnosť – ekonomické kritérium nakladania s bioodpadmi nemožno vzťahovať na stanovenú hornú 
hranicu miestneho poplatku a na jeho pokrytie týmto poplatkom. Pod hospodárnosťou je potrebné  vo 
všeobecnosti rozumieť  ekonomicky výhodné zhodnocovanie odpadov. 
 
ZMOS navrhol, aby HSR SR odporučila predložený návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie až po ak-
ceptácii a zapracovaní zásadných pripomienok ZMOS zo strany predkladateľa.                           
 



Na pripomienky sociálnych partnerov reagoval predkladateľ pán Žiga, ktorý vysvetlil, že z dôvodu 1800 
pripomienok v pripomienkovom konaní k novému zákonu o odpadoch stiahol tento zákon z legislatívneho 
procesu a predkladá len transpozíciu smernice. Akceptoval všetky pripomienky predložené ZMOSom.  
 
Rada 
A. nedospela k dohode z dôvodu nesúhlasu AZZZ SR, 
B. RÚZ, ZMOS súhlasia bez pripomienok, KOZ SR súhlasí s pripomienkami. 
 
3. Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty Zmajkovičovej na vydanie 
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 203) 
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Dvonč, predseda ZMOS, ktorý uviedol nasledovné pripomienky: 
 
1. K čl. I bodu 1 (§ 8 ods. 11) 
ZMOS navrhlo nasledovné znenie § 8 odseku 11: 
„(11) Na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych komunikácií a na stĺpoch trolejového vedenia sa 
môžu umiestňovať iba informačné zariadenia a dopravné značky, ak nezasiahnu do prejazdného profilu 
pozemnej komunikácie. Reklamné, informačné a propagačné zariadenia možno pri pozemných komuniká-
ciách na území obce umiestňovať výlučne v súvisle zastavanom území obce a s predchádzajúcim písom-
ným súhlasom obce s ich umiestnením vydaným v súlade s územným plánom obce. Podmienkou umies-
tnenia reklamných, informačných a propagačných zariadení podľa druhej vety je, že nezasiahnu do pre-
jazdného profilu pozemnej komunikácie, nebude možné si ich zameniť s dopravnou značkou alebo do-
pravným zariadením a nebudú brániť viditeľnosti dopravných značiek a dopravných zariadení.“ 
Odôvodnenie:  
Obec sa v rámci samosprávnej pôsobnosti stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich 
obyvateľov, preto je dôležité, aby jej zákon dával právne nástroje na regulovanie vzhľadu svojho územia. 
V poslednom období je množstvo ciest v slovenských mestách a obciach zaplavených reklamami najrôz-
nejších tvarov a farieb často narúšajúcimi celkový estetický vzhľad mesta a tým aj komfort obyvateľov, 
preto Združenie miest a obcí Slovenska navrhlo, aby bolo možné reklamné, informačné a propagačné 
zariadenia pri pozemných komunikáciách umiestňovať výlučne v súvisle zastavanom území obce a to s 
predchádzajúcim súhlasom obce, v súlade s územným plánom (ak územný plán existuje). Takýmto spô-
sobom budú mať občania (prostredníctvom svojich volených zástupcov) možnosť ovplyvňovať stupeň a 
charakter kultúry verejných priestranstiev. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
2. K čl. I bodu 2 (§ 10 ods. 3) 
ZMOS navrhlo vypustiť znenie § 10 ods. 3. 
Odôvodnenie: 
ZMOS nesúhlasí s vypustením súčasného znenia § 10 ods. 3, podľa ktorého je na diaľniciach, cestách pre 
motorové vozidlá a medzinárodných cestných ťahoch a v ich ochranných pásmach okrem odpočívadiel  
zakázané umiestňovať reklamné, informačné a propagačné zariadenia. Vzhľadom k požiadavke miest a 
obcí neumiestňovať reklamné, informačné a propagačné zariadenia pri pozemných komunikáciách mimo 
súvisle zastaveného územia obce, nepovažujeme plošný zákaz umiestniť zariadenie vo vzdialenosti 250 m 
od vozovky mimo zastavaného územia za dostatočný. ZMOS odmieta zákaz umiestňovať zariadenia vo 
vzdialenosti 80 m od vozovky v súvisle zastavanom území, nakoľko nezohľadňuje rozmery, technické a 
estetické vyhotovenie zariadení, ako ani osobitosti miesta umiestnenia a neodôvodnene tým bráni hospo-
dárskej súťaži a rozvoju podnikania. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
3. K čl. I bodu 3 (§ 10 ods. 4) 
ZMOS navrhlo nasledovné znenie § 10 ods. 4 znie:  
„(4) Reklamné, informačné a propagačné zariadenie umiestnené v rozpore s týmto zákonom, je vlastník 
alebo užívateľ zariadenia povinný odstrániť na výzvu príslušného cestného správneho orgánu. Ak vlastník 
alebo užívateľ v lehote uvedenej vo výzve zariadenie neodstráni, cestný správny orgán podá podnet na 
príslušný stavebný úrad. Stavebný úrad rozhodne o odstránení reklamného, informačného a propagačné-
ho zariadenia na náklady vlastníka alebo užívateľa zariadenia, ak toto zariadenie nie je umiestnené v sú-
lade s týmto zákonom.“ 
Odôvodnenie: 
Predkladateľom navrhovaný mechanizmus by predstavoval prejudikovanie rozhodnutia jedného správneho 
orgánu iným správnym orgánom. Rozhodnutie o odstránení zariadenia (stavby) je jedným z výsledkov 
konania stavebného úradu, nie cestného správneho orgánu. Navrhovaným mechanizmom ZMOS sa do-
siahne rovnaký cieľ, avšak pri rešpektovaní rozhodovacej pôsobnosti dotknutých orgánov.  



Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
4. K čl. I bodu 3 (§ 10 ods. 5) 
V § 10 ods. 5 ZMOS navrhlo vypustiť druhú a tretiu vetu. 
Odôvodnenie: 
ZMOS nepovažuje za odôvodnené splnomocňovať výkonom rozhodnutia jedného správneho orgánu iný 
správny orgán. Cestný správny orgán je plne kompetenčne vybavený na výkon vlastného rozhodnutia.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
5. K čl. I bodu 3 (§ 10 ods. 6) 
V § 10 ods. 6 druhá veta znie: 
„Ak vlastník, užívateľ alebo ten, kto hnuteľnú vec umiestnil ju v určenej lehote neprevezme, vykoná cest-
ný správny orgán likvidáciu hnuteľnej veci na náklady vlastníka, užívateľa alebo toho, kto hnuteľnú vec 
umiestnil.“ 
Odôvodnenie: 
ZMOS nepovažuje za odôvodnené splnomocňovať výkonom rozhodnutia jedného správneho orgánu iný 
správny orgán. Cestný správny orgán je plne kompetenčne vybavený na výkon vlastného rozhodnutia.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
6. K čl. I bodu 3 (§ 10 ods. 7) 
V § 10 ods. 7 sa slová „nariadi vlastníkovi alebo správcovi cesty likvidáciu hnuteľnej veci na náklady vlast-
níka alebo správcu cesty“ nahrádzajú slovami „vykoná likvidáciu hnuteľnej veci na vlastné náklady“. 
Odôvodnenie: 
ZMOS nepovažuje za odôvodnené splnomocňovať výkonom rozhodnutia jedného správneho orgánu iný 
správny orgán. Cestný správny orgán je plne kompetenčne vybavený na výkon vlastného rozhodnutia.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. 
 
7. K čl. I bod 5 (§ 22a ods. 1 písm. ch)  
ZMOS nesúhlasilo s navrhovaným novým znením písm. ch). 
Odôvodnenie:  
V nadväznosti na pripomienku viažucu sa k § 10 ods. 3 (bod 2 pripomienok).  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú. 
 
8. K čl. I bod 6 (§ 22a ods. 1 písm. l)  
ZMOS navrhlo vypustiť slová „alebo nezakryje“.  
Odôvodnenie:  
V nadväznosti na pripomienku viažucu sa k § 10 ods. 4 (bod 3 pripomienok).  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.  
 
9. K čl. I bod 7 (§ 22a ods. 2)  
ZMOS navrhlo vypustiť novelizačný bod 7.  
Odôvodnenie:  
V nadväznosti na pripomienku viažucu sa k § 10 ods. 4 (bod 3 pripomienok). 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.  
 
10. K čl. I bod 8.-10 (§22c ods. 1 až 3)  
ZMOS navrhlo vypustiť novelizačné body 8. - 10.  
Odôvodnenie:  
V nadväznosti na pripomienky viažuce sa k § 10 ods. 3 a 4 (body 2 a 3 pripomienok).  
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.  
 
ZMOS odporučilo vysloviť súhlas s predloženým poslaneckým návrhom, ak v ďalšom legislatívnom proce-
se v Národnej rade Slovenskej republiky budú do poslaneckého návrhu zapracované  zmeny a doplnenia, 
ktoré ZMOS uplatnilo. 
 
Predseda rady konštatoval, že zaradil tento poslanecký návrh z dôvodu, že išlo o požiadavku AZZZ SR a 
ostatní sociálni partneri súhlasili so zaradením do programu, ale zdôraznil, že ide o poslanecký návrh a 
naše stanoviská môžu mať len odporúčací charakter. Do diskusie sa zapojil aj pán Gazdík, ktorý uviedol, 
že pri zaraďovaní poslaneckých návrhov musíme zvažovať, aké sú naše možnosti. Predseda rady bude 
osobne informovať predkladateľku poslaneckého návrhu o pripomienkach sociálnych partnerov k jej návr-
hu. 
 
 



8. rokovanie – 30.10.2012 
 
1. Návrh zákona z ............. 2012 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodár-
stva Slovenskej republiky 
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Dvonč, predseda ZMOS, ktorý uviedol, že ZMOS k predloženému mate-
riálu neuplatňuje žiadne pripomienky a odporúča ho postúpiť do ďalšieho legislatívneho procesu. Požiadal 
o zváženie dotácií aj na staré objekty, nie len na nové na zelenej lúke. 
 
Rada 
A. súhlasí s predloženým návrhom zákona bez pripomienok, 
B. odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 
 
2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní po-
ľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontro-
le znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Dvonč, predseda ZMOS, ktorý uviedol, že v rámci medzirezortného pri-
pomienkového konania ZMOS k návrhu zákona uplatnilo zásadné pripomienky, týkajúce sa navrhovaného 
vypustenia „§17a Oslobodenie od odvodov“. Na rozporovom konaní ZMOS od svojich pripomienok ustúpilo 
a rozpor bol odstránený. Problematika oslobodenia od odvodov sa bude riešiť v Nariadení vlády SR na 
základe splnomocňovacieho ustanovenia zákona č. 220/2004 Z. z. 
ZMOS k predloženému návrhu zákona nemá žiadne pripomienky, ale navrhlo, aby HSR SR odporučila 
predložený návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie s podmienkou deklarovania garancie zo strany 
predkladateľa, že problematika oslobodenia od odvodov bude vo všetkých prípadoch, ktoré sú uvedené v 
súčasnosti platnom „§ 17a“ a týkajú sa obcí, zakomponovaná a riešená vo vyššie spomínanom Nariadení 
vlády SR. 
 
Rada 
A. súhlasí s predloženým návrhom zákona bez pripomienok, 
B. odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 
 
3. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve for-
mou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2011 Z. z. 
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Dvonč, predseda ZMOS, ktorý uviedol, že ZMOS k predloženému návrhu 
nemalo žiadne pripomienky a odporučil ho na ďalšie legislatívne konanie. 
 
Rada 
A. súhlasí s predloženým návrhom nariadenia s pripomienkou AZZZ SR,  
B. KOZ SR, ZMOS a RÚZ súhlasia bez pripomienok, 
C.   odporúča návrh nariadenia na ďalšie konanie. 
 
4. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach 
prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fon-
dom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 168/2011 Z. z. 
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Dvonč, predseda ZMOS, ktorý uviedol, že ZMOS k predloženému návrhu 
nemalo žiadne pripomienky a odporučil ho na ďalšie legislatívne konanie. 
 
Rada 
A. súhlasí s predloženým návrhom nariadenia bez pripomienok, 
B. odporúča návrh nariadenia na ďalšie konanie. 
 
5. Návrh zákona o pozemkových spoločenstvách  
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Dvonč, predseda ZMOS, ktorý uviedol, že ZMOS k predloženému návrhu 
zákona nemalo žiadne pripomienky a odporučil ho na ďalšie legislatívne konanie. 
 
Rada 



A. súhlasí s predloženým návrhom zákona bez pripomienok, 
B. odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 
 
6. Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2011  
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Dvonč, predseda ZMOS, ktorý uviedol, že ZMOS k predloženej správe 
nemalo žiadne pripomienky a odporučil ju na ďalšie konanie. 
 
Rada 
A. berie predloženú správu na vedomie, 
B. odporúča materiál na ďalšie konanie. 
 
7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psy-
chotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskor-
ších predpisov 
 
Stanovisko za ZMOS predniesol pán Dvonč, ktorý uviedol, že ZMOS k predloženému návrhu nemalo žiadne 
pripomienky a odporučil ho na ďalšie legislatívne konanie. 
 
Rada 
A. súhlasí s predloženým návrhom zákona bez pripomienok, 
B. odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 
 
8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdra-
votnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníc-
tve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov  
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Dvonč, predseda ZMOS, ktorý neuplatnil k predmetnému návrhu žiadne 
zásadné pripomienky. Navrhol predkladateľovi na pokračovanie v prerokovaní predmetného návrhu pred-
ložiť HSR informáciu o stave rokovaní k vytvoreniu podmienok pre poskytovanie zdravotných služieb v 
rozsahu ošetrovateľských úkonov v zariadeniach sociálnych služieb. Na uvedený problém ZMOS dlhodobo 
poukazuje a vníma dlhodobé neriešenie tejto otázky  financovanie poskytovaných ošetrovateľských úko-
nov z úhrad prijímateľov a príspevkov samosprávy za možný konflikt s čl. 40 Ústavy SR.  
Zároveň, vzhľadom na spôsob určenia termínu na prerokovanie zásadných pripomienok, ktorý objektívne 
neumožnil zabezpečiť účasť sociálnych partnerov, prípadne samosprávnych krajov, ktoré predložili zásad-
né pripomienky, aby bol vytvorený priestor na prerokovanie týchto pripomienok.  
Združenie miest a obcí Slovenska navrhuje HSR prerušiť rokovanie o tomto bode a pokračovať v ňom po 
uskutočnení rozporových konaní.  
 
Ministerka zdravotníctva vysvetlila, že na problematike, ktorú pripomienkuje ZMOS sa pracuje v spolupráci 
s MPSVR SR a poďakovala ministrovi práve za spoluprácu.  MZ SR už obdržalo rozsah výkonov poskytova-
ných v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré by sa hradili. Rezort pracuje v konečnej fáze na doriešení 
tejto otázky. Po vysvetlení ZMOS stiahlo požiadavku prerušiť rokovanie o tomto bode. Po diskusii boli 
prijaté nasledovné závery: 
 
Rada 
A. súhlasí s predloženým návrhom zákona s pripomienkami ZMOS a AZZZ SR, 
B. KOZ SR a RÚZ súhlasia bez pripomienok, 
C.   odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 
 
9. Projekt zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej re-
publike  
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Dvonč, predseda ZMOS, ktorý uviedol, že ZMOS neuplatnilo k predmet-
nému návrhu žiadne pripomienky. Unitarizáciu správy zdrojov verejného zdravotného poistenia považuje 
ZMOS za krok, ktorý bez ďalších opatrení neprinesie vyššiu kvalitu zdravotníckych služieb a zároveň udr-
žateľnosť verejného zdravotného poistenia. ZMOS navrhlo HSR, aby požiadala vládu o komplexné pred-
stavenie krokov smerujúcich k udržateľnému stavu verejného zdravotného poistenia.  
 
Predkladateľka ministerka zdravotníctva reagovala na pripomienky sociálnych partnerov, že uvedený ma-
teriál zatiaľ nie je návrhom zákona, ale ak bude predložený, všetky návrhy budú prerokované aj v triparti-



te a navrhnuté riešenia budú legálne a legitímne na základe zákona, v súlade s Ústavou SR a medziná-
rodným právom. Menšie kroky navrhované sociálnymi partnermi, by podľa predkladateľky neviedli k úpra-
ve súčasného stavu a jediná možná cesta efektivizácie zdravotníctva je úplná zmena formy poistenia. 
Efektivita pluralitného systému klesla. MZ SR má ambíciu riešiť všetky čiastkové problémy spolu a dozrel 
čas na kompaktnú zmenu. Po dlhšej diskusii sociálni partneri dospeli k nasledujúcim záverom: 
 
Rada 
A. nedospela k dohode z dôvodu nesúhlasu AZZZ SR a RÚZ, 
B. ZMOS a KOZ SR súhlasia s predloženým materiálom s pripomienkami. 
 
10. Návrh zákona z ... 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺ-
ňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v 
znení neskorších predpisov  
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Dvonč, ktorý uviedol, že ZMOS k predloženému návrhu nemalo žiadne 
pripomienky a odporučil ho na ďalšie legislatívne konanie. 
   
Rada 
A. súhlasí s predloženým návrhom zákona bez pripomienok, 
B. odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 
 
11. Návrh zmien a doplnení legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky 
 
Stanovisko za ZMOS predniesol J. Dvonč, predseda ZMOS, ktorý uviedol, že ZMOS neuplatňuje k pred-
metnému návrhu žiadne zásadné pripomienky. Navrhol však predkladateľovi nad rámec účelu predklada-
ného návrhu zvážiť predĺženie lehôt na predkladanie pripomienok sociálnymi partnermi, prípadne k pred-
pisom, ktoré sa dotýkajú územnej samosprávy. 
 
Rada 
A. súhlasí s predloženým materiálom bez pripomienok, 
B. odporúča materiál na ďalšie konanie. 
 
12. Rôzne 
Pán Machyna za KOZ SR požiadal o stanovisko dotknutých rezortov k ťažbe zlata kyanidovým lúhovaním. 
Po dlhšej diskusii sociálni partneri dospeli k názoru, že na budúce rokovanie HSR SR predložia dotknuté 
rezorty MŽP SR a MH SR informáciu, ktorá sa týka tejto témy. 
 
Predseda rady pán Richter poďakoval prítomným za  účasť na rokovaní, ukončil ho a oznámil, že sa stret-
neme 26.11.2012 na plánovanom riadnom zasadnutí HSR SR. 
 

Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky 
 

Legislatívna rada, ktorá má 16 členov, je stálym poradným a koordinačným orgánom vlády SR v oblasti 
legislatívy. Svoje zastúpenie v nej má aj ZMOS.  
 

10. rokovanie – 11.09.2012 
 
Legislatívna rada po prerokovaní nasledovných návrhov zákonov odporučila ich úpravu podľa 
jej pripomienok, ako aj predloženie ich nového upraveného znenia na rokovanie vlády: 
 
1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súk-
romnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
 
2. Návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 
3. Návrh zákona o zmene a doplnení zákonného opatrenia predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 
370/1992 Zb. o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 
 
 



11. rokovanie – 18.09.2012 
 
Legislatívna rada po prerokovaní nasledovných návrhov zákonov a nariadenia odporučila ich 
úpravu podľa jej pripomienok, ako aj predloženie ich nového upraveného znenia na rokova-
nie vlády: 
 
1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení zákon č. 455/2004 Z. z. o zriade-
ní Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie 
generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej 
akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
144/2008 Z. z.  
 
2. Návrh zákona o stavebných výrobkoch  
 
3. Návrh zákona o obmedzení platieb v hotovosti a o doplnení zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  
 
5. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pra-
covných činností  
 
6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a 
geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov  
 
Legislatívna rada po prerokovaní nasledovných návrhov zákonov odporučila ich schválenie 
s pripomienkami: 
 
1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti  
daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  
 
2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní /daňový poriadok/ a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony  
 
3. Návrh zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci  pri správe daní  
 
4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky  č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch  v znení  neskorších  predpisov  
 

12. rokovanie – 25.09.2012 
 
Legislatívna rada po prerokovaní nasledovných návrhov zákonov a nariadenia odporučila ich 
úpravu podľa jej pripomienok, ako aj predloženie ich nového upraveného znenia na rokova-
nie vlády: 
 
1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyra-
ďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 
(zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady lie-
kov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch  a zdravotníckych pomôckach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov  
 



4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a 
doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov a  ktorým  sa  mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, 
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  
 
5. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení nariadenia 
vlády Slovenskej republiky č. 325/2003 Z. z.             
 
6. Návrh zákona o Fonde na podporu vzdelávania   
 
7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších  
predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony  
 

Legislatívna rada prerušila rokovanie o návrhu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov s tým, že predkladateľ predloží na jej ro-
kovanie nové znenie návrhu zákona so zapracovanými pripomienkami. 
 

13. rokovanie – 09.10.2012 
 

Legislatívna rada po prerokovaní týchto poslaneckých návrhov zákonov a dohody odporučila 
vláde s predloženými návrhmi vysloviť súhlas s pripomienkami: 
 
1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku a Borisa Suska na vydanie záko-
na, ktorým sa mení zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných 
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /tlač 134/  
 
2. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov 
k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení ne-
skorších predpisov /tlač 201/                    
 
3. Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty Zmajkovičovej na vydanie zákona, kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskor-
ších predpisov /tlač 203/  
 
4. Návrh na uzavretie Dohody o obchode medzi Európskou úniou  a jej  členskými  štátmi na jednej strane 
a Kolumbiou a Peru na strane druhej  
 
5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 
Legislatívna rada po prerokovaní nasledovných návrhov zákonov odporučila ich úpravu podľa 
jej pripomienok, ako aj predloženie ich nového upraveného znenia na rokovanie vlády: 
 
1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o 
štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. 
o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných 
výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nie-
ktoré zákony  
 
Legislatívna rada po prerokovaní Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa 
ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013 odporučila návrh schváliť v predloženom 
znení. 
 



Legislatívna rada po prerokovaní Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o 
Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým 
palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok a po vnútrokomuni-
tárnom pripomienkovom konaní predložiť na rokovanie vlády jeho nové, upravené znenie. 
 

14. rokovanie – 23.10.2012 
 

Legislatívna rada po prerokovaní týchto poslaneckých návrhov zákonov odporučila vláde s 
predloženými návrhmi vysloviť súhlas s pripomienkami: 
 

1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Magdy Košútovej a Mariána Záhumenského na 
vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľno-
hospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov a zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov 
štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov 
/tlač 198/     
 

2. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka, Jána Senka, Štefana Gašparovi-
ča, Petra Náhlika, Viery Mazúrovej, Miroslava Číža, Petra Fitza na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺ-
ňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zá-
kon) /tlač 132/  
 
3. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Renáty Zmajkovičovej, Mariána Kovačócyho a 
Ivana Vargu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /tlač 204/  
 
4. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov /tlač 200/  
 
5. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta Brixiho, Richarda Rašiho, Pavla Pašku a Mila-
na Géciho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o 
meste Košice v znení neskorších predpisov /tlač 199/  
 

Legislatívna rada po prerokovaní nasledovných návrhov odporučila ich úpravu podľa jej pri-
pomienok, ako aj predloženie ich nového upraveného znenia na rokovanie vlády: 
 

1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodár-
skej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov                             
 

2.  Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, 
zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení nariadenia vlády Sloven-
skej republiky č. 168/2011 Z. z.                   
 

3. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravi-
nách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony    
 

4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých 
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný 
zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných 
látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  
 



Legislatívna rada opätovne prerokovala návrh zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – nové znenie, odporučila návrh upraviť 
podľa jej pripomienok a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie.  
 

Legislatívna rada prerušila rokovanie o návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovu-
jú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely                     s 
tým, že predkladateľ predloží na jej rokovanie nové znenie návrhu nariadenia vlády so zapracovanými 
pripomienkami. 
 

Legislatívna rada po prerokovaní Návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej, 
Renáty Zmajkovičovej a Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v 
znení neskorších predpisov /tlač 185/ odporučila vláde s predloženým návrhom vysloviť súhlas. 
 

15. rokovanie – 06.11.2012 
 

Legislatívna rada po prerokovaní nasledovných návrhov odporučila ich úpravu podľa jej pri-
pomienok, ako aj predloženie ich nového upraveného znenia na rokovanie vlády: 
 
1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starost-
livosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 
2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  
 
3. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd  
 
4. Návrh zákona o pozemkových spoločenstvách  
 
5. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v 
znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2011 Z.  
 
6. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat pou-
žívaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely – nové znenie                             
 
7. Návrh zákona o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní rozpočtovej zodpovednosti 
v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a 
ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov                            
 
8. Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky  
 
9. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
336/2011 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrob-
kov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s níz-
kym rizikom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 190/2012 Z. z.  
 
Legislatívna rada po prerokovaní týchto návrhov zákonov odporučila vláde ich schválenie 
s pripomienkami: 
 
1. Návrh zákona o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013  
 
2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré pod-
mienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z.  
 
 



5. Návrhy zákonov predložené na rokovanie Národnej rady Sloven-
skej republiky 

 
Program deviatej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá má po prvý krát zasadnúť dňa 
26. novembra 2012 nie je ku dňu prípravy materiálu zverejnený. Národnej Rade SR však boli doručené 
nasledovné návrhy zákonov: 
 
1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ABRHANA, Pavla 
HRUŠOVSKÉHO, Moniky GIBALOVEJ a Martina FRONCA na vydanie zákona, ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (271) 
 
Predloženým návrhom zákona sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskor-
ších predpisov s cieľom preniesť daňovú povinnosť z nepeňažnej výhry z výhercu na prevádzkovateľa 
alebo organizátora hry, súťaže alebo žrebovania. 
 
2. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Vi-
liama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 233/1995 Z. z. o 
súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších 
zákonov  (258)  
 
Cieľom tohto návrhu novely exekučného zákona je odstrániť zlý a nespravodlivý stav, ktorý vytára súčas-
ná právna úprava, na základe ktorého ľudia, ktorí sú poberateľmi dávok a príspevkov v hmotnej núdzi a 
nemajú iný oficiálny príjem, sa vďaka absolútnemu vylúčeniu týchto dávok a príspevkov z predmetu exe-
kúcie vyhýbajú plateniu pohľadávok. Veriteľ sa stáva v tejto situácii bezmocným a títo sociálne odkázaní 
dlžníci si často ani nehľadajú prácu, ktorá by im priniesla oficiálny príjem, aby sa týmto exekúciám vyhli. 
Pre riešenie tejto situácie novela navrhuje takú právnu úpravu, ktorá stanovuje za predmet, ktorý podlie-
ha exekúcii aj tieto dávky a príspevky a to do výšky 1/3 priznanej sumy týchto dávok a príspevkov. Ďalším 
cieľom tohto návrhu novely exekučného zákona je zabezpečiť, aby ľudia pre malé pohľadávky neboli 
zaťažovaní pri ich vymáhaní formou exekúcie nadmernými nákladmi, ktoré si ako odmenu účtujú exekúto-
ri. Súčasná právna úprava totiž vytvára stav, kedy pri malých dlžných sumách vymáhaných exekútormi, 
výška konečnej sumy častokrát výrazne presahuje výšku pôvodnej pohľadávky. Je to neproporcionálne a 
neadekvátne. Preto novela zákona navrhuje takú právnu úpravu, ktorá znemožní, aby odmena exekútora 
presiahla hodnotu  samotnej dlžoby. Odstráni sa tým stav, na ktorý občania dlhodobo poukazujú ako na 
nevyvážený, neprimeraný a tiež nespravodlivý. Návrh zákona tiež upravuje situáciu, kedy dôjde k zasta-
veniu exekúcie zavinením exekútora, kedy mu odmena neprináleží. 
 
3. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava ŠKRIPEKA na vydanie zá-
kona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 445/1990 Zb., ktorým sa 
upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť 
v znení zákona č. 102/2010 Z. z.  (252) 
  
Cieľom návrhu zákona je zakázať predaj a rozširovanie tlače a iných vecí, ktoré sú spôsobilé ohroziť 
mravnosť, osobám mladším ako 18 rokov. Terajšia právna úprava v podobe zákona Slovenskej národnej 
rady č. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých 
ohroziť mravnosť v znení zákona č. 102/2010 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane mravnosti“) sa javí ako 
nedostatočná a nepriamo tak podporuje nezdravý morálny i spoločenský vývoj detí a mládeže (osoby 
mladšie ako 18 rokov). Cieľom návrhu zákona je tiež definovať pojem „ohrozenie mravnosti“, ktorý zákon 
o ochrane mravnosti nevymedzuje a v nadväznosti na tento pojem uložiť osobám, ktoré predajcom tlače 
alebo iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť dodávajú takéto veci, povinnosť označiť ich slovom „ero-
tický“ v príslušnom gramatickom tvare, aby sa tak jednoznačne odlíšila takáto tlač alebo veci od bežnej 
tlače a vecí, ktoré mravnosť nie sú spôsobilé ohroziť. Ide o citlivú otázku, pričom návrh zákona sa snaží 
o dosiahnutie prirodzenej rovnováhy medzi slobodou prejavu a ochranou ľudskej dôstojnosti, čo sú zá-
kladné práva a slobody upravené nielen Ústavou SR, ale aj viacerými medzinárodnými dokumentmi. 
 
4. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána PODMANICKÉHO, Viliama 
JASAŇA a Jany VAĽOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. 
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony (244)   
 
V čl. I sa novelizuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a v čl. II 
zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a 



doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zmien je najmä spresnenie úpravy 
obdobia nemocenského poistenia na účely určenia rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeria-
vacieho základu na účely nemocenských dávok a náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
zamestnanca a nový spôsob určenia pravdepodobného denného vymeriavacieho základu na účely nemo-
cenských dávok. Súčasne sa spresňuje vznik a zánik dôchodkového poistenia žiaka strednej školy v práv-
nom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov. V čl. III, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov sa spresňuje úprava vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení v pre-
chodnom období do 31. januára 2013.  
Navrhovaným doplnením zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení ne-
skorších predpisov, ktoré je obsahom čl. IV sa odkladá povinnosť obce a vyššieho územného celku po-
skytnúť alebo zabezpečiť sociálnu službu uvedenú v § 34 až 41 v lehote do 60 dní odo dňa podania žia-
dosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Dôvodom je skutočnosť, že samospráva v tom-
to období nemá vytvorené také podmienky, aby mohla v zákonom stanovenom termíne (od. 1.1.2013) 
plniť túto úlohu, nakoľko potreba zabezpečiť sociálnu službu vysoko prevyšuje ponuku. Dôkazom je aj 
vysoký počet čakateľov v poradovníkoch na jednotlivé druhy zariadení sociálnych služieb, ktorý predsta-
voval 9280 osôb k 31.decembru 2011.   
 
5. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky GIBALOVEJ, Pavla 
HRUŠOVSKÉHO a Pavla ABRHANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o pos-
tavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (243) 
 
Návrh novely zákona, ktorým sa mení zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej 
republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, zakotvuje povin-
nosť, aby v prípade, ak ústavný súd prijme návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa 
čl. 125 ods. 1 Ústavy a účastník konania navrhne pozastavenie účinnosti napadnutých právnych predpi-
sov, ich častí, prípadne niektorých ich ustanovení, o tomto návrhu rozhodol ústavný súd najneskôr do 90 
dní odo dňa začatia konania. Navrhovaná zmena sa vzťahuje aj na veci, v ktorých ústavný súd už začal 
konanie do dňa účinnosti tohto návrhu zákona. V tých prípadoch začína plynúť 90-dňová lehota dňom 1. 
januára 2013, bez ohľadu na skutočný termín začatia konania. 
 

6. Zákony schválené Národnou radou Slovenskej republiky 
 
Národná rada SR schválila v čase od 11.09.2012 nasledovné zákony: 
 
 
1. Vládny návrh zákona o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronic-
kom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov (268) 
 
2. Vládny návrh zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a 
o doplnení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombino-
vanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (270) 
 
3. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA na vydanie zákona, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov 
k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení ne-
skorších predpisov  (201) 
 
4. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja HRNČIARA, Tibora BASTRNÁKA a Eleméra 
JAKABA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o 
banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov  (147)  
 
5. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU a Borisa SUSKA na vydanie zá-
kona, ktorým sa mení zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozem-
ných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (134) 
 



6.  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  (262) 
 
7. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autor-
ským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (132)   
 
8. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozka-
ze a ktorým sa dopĺňa zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná 
sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o 
výkone väzby v znení neskorších predpisov  (158) 
 
9. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
(169) 
 
10. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prí-
stupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 
znení neskorších predpisov (170) 
 
11. Vládny návrh zákona o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie 
pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov (171)   
 
12. Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov  (184)  
 
13. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany LAŠŠÁKOVEJ, Renáty ZMAJKOVIČOVEJ a 
Róberta MADEJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  
(185) 
  
14. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (186)  
15. Vládny návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú 
potraviny  (187) 
 
16. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (190)   
 
17. Vládny návrh zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (191) 
 
18. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti 
za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov (193) 
 
19. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a dopl-
není zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpi-
sov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  (194) 
 
20. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Magdy KOŠÚTOVEJ a Mariana ZÁHUMENSKÉHO 
na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými 
poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov a zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti or-
gánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších 
predpisov  (198) 
 
21. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a 
o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
394/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (162)   
 



22. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia bio-
cídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  (166)   
 
23. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z. a ktorým sa menia niektoré záko-
ny  (189)   
 
24. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ, Mariána KOVAČÓCYHO 
a Ivana VARGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (204)   
 
25. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO, Richarda RAŠIHO, 
Pavla PAŠKU a Milana GÉCIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  (199)   
 
26. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA na vydanie záko-
na, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov  (200) 
 
27. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej 
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  (116) 
   
28. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o 
Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  
(119) 
   
29. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní zá-
kladných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (120) 
   
30. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a 
príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (121)   
 
31. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  (122)  
 
32. Vládny návrh zákona o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o 
zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších pred-
pisov  (129)   
 
33. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o 
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  (130)  
 
34. Vládny návrh zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
(137)   
 
35. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (138) 
 
36. Vládny návrh zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (139)  
 
37. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde 
rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (140)  
 
38. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpo-
re a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Sloven-



skej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zá-
kon) v znení neskorších predpisov  (142) 
 
39. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony  (143)   
 
40. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabako-
vých výrobkov v znení neskorších predpisov  (125)   
 
41. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych po-
platkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  (145)   
 
42. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných 
systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (131)   
 
 

7. Prehľad právnych predpisov účinných v čase od 1. októbra 2012 
 
Účinnosť od 1. októbra 2012 
 
281/2012 Z. z. - Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlá-
dy Slovenskej republiky č. 21/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organi-
zácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytovanie dotácií a kritériá pre vyhodnoco-
vanie žiadostí o poskytovanie dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky 
 
286/2012 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  
 
287/2012 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a 
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony  
 
290/2012 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Sloven-
skej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zne-
ní nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2011 Z. z.  
 
Účinnosť od 3. októbra 2012 
 
279/2012 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach vykonávania niektorých opatrení 
spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami 
 
Účinnosť od 15. októbra 2012 
 
302/2012 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja býva-
nia v znení neskorších predpisov 
 
306/2012 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 
 
308/2012 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na kvalitu vody, 
kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zaria-
dení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku 
 
309/2012 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na vodu určenú 
na kúpanie 



 
313/2012 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, služ-
bách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 
 
317/2012 Z. z. - Zákon o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  
 
Účinnosť od 23. októbra 2012 
 
325/2012 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov  
 
Účinnosť od 1. novembra 2012 
 
330/2012 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 
Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  
 
328/2012 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
evakuácii  
 
289/2012 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch ve-
rejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony 
 
315/2012 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  
 
Účinnosť od 1. januára 2013 
 
329/2012 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa 
ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2013  
 
326/2012 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na 
rok 2013  
 
324/2012 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a prí-
prave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  
 
300/2012 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti 
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov 
 
301/2012 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o 
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
 
314/2012 Z. z. - Zákon o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zme-
ne zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
 

8. Neúspešné návrhy zákonov 
 
Národná rada nebude ďalej rokovať o nasledovných návrhoch zákonov (z dôvodu, že neprešli do ďalšieho 
čítania alebo boli vzaté navrhovateľom späť) 
 
1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA a Heleny MEZENSKEJ 
na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych da-



niach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskor-
ších predpisov (245)   
 
Navrhuje sa: 
 
• upraviť nárok vlastníkov nehnuteľnosti na primeranú opakovanú náhradu za obmedzenie vlastníc-

keho práva (§ 11 ods. 12 až 14), 
• podrobnejšie určiť podmienky zápisu vecných bremien do katastra nehnuteľností s prihliadnutím 

na poznatky súvisiace s uplatňovaním doterajšieho zákona o energetike (§ 11 ods. 7 a 8), 
• vyňať pozemky so zriadeným vecným bremenom z daňovej povinnosti podľa zákona č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady (Čl. II tohto návrhu záko-
na), 

• vypustiť ustanovenie, podľa ktorého vlastníci nehnuteľností, na ktorých pozemku boli zriadené 
zákonné vecné bremená pred účinnosťou tohto zákona nemajú nárok na primeranú jednorazovú 
náhradu a umožniť v tomto smere pozitívnu retroaktivitu v prospech občanov (vlastníkov pozem-
kov) – body 6 a 7 tohto návrhu zákona. 

 
2. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA a Pavla FREŠA na 
vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskor-
ších predpisov  (246) 
 
Ostatnou novelou zákona, ktorá bola schválená sa zaviedla zmena, že fyzické osoby vykonávajúce zárob-
kovú činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa stali sociálne pois-
tené a tieto osoby nadobudli v sociálnom poistení postavenie zamestnancov. Takáto zmena stiera rozdiely 
medzi riadnym pracovným pomerom  a dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, je 
nelogická a znemožňuje riadiť sa zamestnávateľom a zamestnancom podľa ich ekonomických potrieb a 
výrazne predražuje takéto formy zamestnávania. Dôsledkom môže byť razantný úbytok pracovných miest 
a zvýšenie nezamestnanosti. Navrhovaná novela zákona sa tak snaží vrátiť k pôvodnému stavu, aký tu bol 
pred prijatím ostatnej vládnej novely, pričom študentom navrhuje pri dohodách o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru neplatiť žiadne odvody, ostatným pracovníkom do výšky 190 eur. 
 
3. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Vi-
liama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch (250) 
 
Cieľom návrhu novely zákona o priestupkoch je zmierniť súčasný stav akejsi osobitnej priestupkovej imu-
nity určitej neprispôsobivej časti obyvateľstva, ktorá vďaka súčasnej právnej úprave má širokú možnosť 
vyhnúť sa sankciám za spáchané priestupky. V prvom rade novela navrhuje, aby sa súčasná hranica, kedy 
vzniká páchateľovi priestupková zodpovednosť znížila z veku pätnásť rokov na vek štrnásť rokov, rovnako 
ako je tomu v prípade trestnoprávnej zodpovednosti. Návrh zákona tiež rieši situáciu, ktorá v súčasnosti 
pri spôsobení škody na majetku pri ukladaní sankcie náhrady tejto škody v prípade, ak priestupca nemá 
prostriedky na jej uhradenie, necháva tohto páchateľa nepostihnutého. Preto sa navrhuje, aby náhradnou 
sankciou po nesplnení povinnosti nahradiť škodu bola povinnosť vykonať verejnoprospešné práce v rámci 
malých obecných prác. Pri sankcii, ktorá ukladá povinnosť vykonať verejnoprospešné práce, sa upúšťa od 
podmienky návrhu tohto druhu sankcie zo strany páchateľa, keďže je logické, že v prípade ak páchateľ 
nie je schopný plniť peňažnú sankciu za priestupok, sám sebe si predsa nenavrhne náhradnú sankciu, 
ktorou je výkon verejnoprospešných prác. Súčasné ustanovenie tak spôsobuje značnú gumovosť tohto 
druhu sankcie, ktorou je povinnosť vykonať verejnoprospešné práce ako často jediný možný postih za 
priestupok u určitej skupiny obyvateľstva. Dopĺňa sa ďalší dôvod možnosti vykonať rozhodnutie výkonom 
verejnoprospešných prác v rámci malých obecných prác, ktorým sú nedostatočné majetkové pomery pá-
chateľa, nevyhnutné na úhradu peňažnej sankcie či škody. Rovnako sa právne upravuje aj situácia, ktorá 
môže nastať vtedy, ak si priestupca nesplní povinnosť vykonať verejnoprospešné práce a to tak, že sa 
stanovuje povinnosť správneho orgánu uložiť náhradnú lehotu na ich vykonanie, ktorá však musí začať 
plynúť najneskôr do 60 dní od uplynutí pôvodnej lehoty, pričom výška sankcie sa dvojnásobne zvýši. Ak 
priestupca opätovne ignoruje uloženú náhradnú lehotu pre výkon verejnoprospešných prác, správny or-
gán je povinný uložiť druhú náhradnú lehotu, ktorá začína plynúť najneskôr do 60 dní od uplynutia prvej 
náhradnej lehoty, pričom výška pôvodnej sankcie sa trojnásobne zvýši. V prípade, ak páchateľ ani po 
uložení druhej náhradnej lehoty nesplní povinnosť vykonať verejnoprospešné práce, dopúšťa sa tým 
trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia, za ktorý môže byť podľa trestného zákona potres-
taní odňatím slobody na jeden až päť rokov. Táto navrhovaná právna úprava má motivovať páchateľov 
priestupkov k tomu, aby sa namiesto vyhýbania plnenia povinností, ktoré im vyplávajú zo sankcií, im po-
drobila, keďže v opačnom prípade im hrozí trest odňatia slobody, keďže toto protiprávne konanie je už 
klasifikované ako trestný čin a nie priestupok.  



 
4. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO a Lucie 
ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov  (254)  
 
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Občiansky zákonník“) je predložený so zámerom odstrániť súčasný stav, keď je vedenie úve-
rového účtu najmä v bankových inštitúciách klientom spoplatňované. Navrhovatelia sú presvedčení, že je 
spoločensky žiaduce zosúladiť podmienky poskytovania úverov v Slovenskej republike s podmienkami 
platnými v Spolkovej republike Nemecko, najmä za účelom ochrany hospodárskej súťaže, čo je princíp 
zdôrazňovaný nielen v Slovenskej republike, ale aj v členských štátoch Európskej únie. Navrhuje sa preto 
v ustanovení § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka, kde sú demonštratívne vymenované neprijateľné pod-
mienky, uviesť ako neprijateľnú podmienku aj ustanovenie, ktorým sa umožňuje dodávateľovi vyžadovať 
od spotrebiteľa odplatu za zriadenie, vedenie, správu alebo zrušenie účtu, ktorého zriadenie alebo vede-
nie je podmienkou úverového vzťahu. 
 
5. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláša HUBU, Evy HORVÁTHOVEJ a 
Miroslava KADÚCA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  (255)  
 
Cieľom návrhu zákona je spresniť, čo sa považuje za porušenie nočného kľudu, resp. kľudu podľa zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Doterajšie znenie zákona o priestupkoch upra-
vuje sankciu za rušenie nočného kľudu bez spresnenia tohto pojmu, pričom podrobnú úpravu ponecháva 
na osobitné právne predpisy, ktorými sú predovšetkým všeobecne záväzné nariadenia obcí vydané podľa 
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Tieto samosprávne akty charakterizujú rušenie nočného kľudu ako porušenie pravidiel na ochranu verej-
ného poriadku a nie ako porušenie pracovnoprávnych predpisov (napr. Zákonník práce) alebo porušenie 
pravidiel na ochranu verejného zdravia (napr. zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verej-
ného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), dokonca niektoré z 
nich právnu úpravu týkajúcu sa ochrany zdravia výslovne vylučujú. Návrh zákona ponecháva doterajší 
systém a ustanovuje, že osobitná právna úprava v podobe všeobecne záväzných nariadení obcí má pred-
nosť pred ustanovením zákona o priestupkoch týkajúcim sa rušenia kľudu [§ 47 ods. 1 písm. b)]. Návrh 
zákona však možno vnímať ako všeobecný zákonný rámec, ktorý stanovuje časový interval, kedy je po-
vinnosť kľud dodržiavať, pričom takýto interval oproti doterajšej úprave všeobecne záväzných nariadení 
obcí výrazne rozširuje a platí v prípade, ak obec v tomto smere neprijme odlišnú, resp. žiadnu osobitnú 
právnu úpravu. Nový režim by sa mal totiž týkať nielen časového intervalu, ktorý pripadá na noc (čas 
medzi 22.00 hod a 6.00 hod.), ale aj časového intervalu, ktorý pripadá na deň (od polnoci predchádzajú-
ceho dňa do polnoci daného dňa), a to počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Treba však zdô-
razniť, že kľud neznamená vylúčenie alebo obmedzenie pracovnej alebo voľnočasovej aktivity počas tých-
to dní, pokiaľ nie sú zakázané osobitnými predpismi, znamená však vylúčenie alebo obmedzenie takých 
aktivít, ktoré by druhé osoby odlišné od rušiteľa kľudu mohli dôvodne považovať za neúnosné pre svoj 
pokojný odpočinok alebo kľudový režim počas zákonom vymedzených dní, resp. časových intervalov tých-
to dní. Rozsah takýchto aktivít by mal byť predmetom úpravy všeobecne záväzného právneho nariadenia 
obce. Správnym orgánom na prejednanie tohto druhu priestupku je v zmysle zákona o priestupkoch ob-
vodný úrad. 
 

6. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána MIČOVSKÉHO, Miroslava 
KADÚCA a Radoslava PROCHÁZKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov (256)  
 
Cieľom návrhu zákona je prostredníctvom novelizácie zákona o štátnom podniku, zákona o lesoch a záko-
na o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov zvýrazniť 
osobitné postavenie štátneho podniku Lesy SR, a to predovšetkým: 
 
a) zakotvením nových princípov správy lesného a iného majetku vo vlastníctve štátu a etických štan-

dardov, ktoré musí tento podnik a jeho predstavitelia a zamestnanci dodržiavať, 
b) zavedením nových vnútorných mechanizmov rozhodovania a kontroly rozhodovania podniku s 

výrazným posilnením postavenia dozornej rady na úkor zakladateľa a riaditeľa podniku, a to aj s 
priamym vstupom prezidenta SR a vlády SR do týchto mechanizmov, 

c) zakotvením prísnejšej zodpovednosti riaditeľa a členov dozornej rady za škodu, ktorú môžu svojím 
rozhodovaním spôsobiť, 



d) vytvorením nových orgánov podniku v podobe etickej rady a spoločenskej rady, do ktorých fungo-
vania sa môžu zapojiť nielen zamestnanci podniku, ale aj široká, najmä odborná verejnosť, 

e) vylúčením alebo obmedzením nakladania s lesným majetkom vo vlastníctve štátu, a to najmä 
pokiaľ ide o prevod a účel nájmu takéhoto majetku, ako aj nakladania s ostatným majetkom štátu 
s dôrazom na ochranu lesníckych pamiatok a významných lesníckych miest a s cieľom zlepšiť 
hospodárenie štátneho podniku. 

 
7. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava KADÚCA na vydanie zákona, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (219) 
 
Cieľom predloženého návrhu zákona nie je komplexne upraviť podmienky, za ktorých dochádza na zákla-
de zákona o elektronických komunikáciách k zásahom do práv a zákonom chránených záujmov občanov 
Slovenskej republiky. Cieľom je odstrániť jeho najvýraznejšie nedostatky, tak aby zásahy štátu v súvislosti 
s uchovávaním vymedzených údajov boli v súlade s Ústavou SR, Listinou základných práv a slobôd, člán-
kom 8 Dohovoru a článkom 7 Charty základných práv EÚ. Navrhuje sa preto: 
- skrátenie doby uchovávania údajov z doterajších 12 mesiacov, pokiaľ ide o údaje iné, ako tie ktoré sú 
získavané prostredníctvom pripojenia k internetu, internetovej elektronickej pošty a telefonovania pro-
stredníctvom internetu, 
- jasné a presné vymedzenie účelu uchovávania vymedzených údajov spolu s vymedzením trestných či-
nov, na ktorých vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie sa tieto majú použiť, 
- zákaz akéhokoľvek ďalšieho spracúvania uchovávaných údajov poskytovateľmi siete a služby, čím sa má 
predísť ich zneužívaniu; rovnaký zákaz sa vzťahuje aj na orgány oprávnené na použitie údajov získaných 
na základe zákona o elektronických komunikáciách, ktoré okrem zákazu ich ďalšieho spracúvania, sú po-
vinné získané údaje zlikvidovať bezodkladne po tom, ako sa zistí, že poskytnuté údaje nemajú pre kon-
krétne trestné konanie význam, 
- povinnosť uchovávať prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán oddelene od 
údajov uchovávaných na účely prenosu správ v sieti alebo na účely fakturácie, 
- formálny postup orgánov činných v trestnom konaní a súdu pri využívaní inštitútu zisťovania a oznamo-
vania prevádzkových údajov, lokalizačných údajov a údajov komunikujúcich strán, ktorý je vzhľadom na 
mieru zásahu do práva na súkromie upravený analogicky, ako už upravené iné procesné inštitúty na za-
bezpečovanie informácii pre trestné konanie.    
 
8. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa VISKUPIČA a Magdalény 
VÁŠÁRYOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiat-
kového fondu v znení neskorších predpisov (202) 
 
9. Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie 
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov (Navrhovateľka vzala listom zo 6. novembra 2012 svoj 
návrh zákona späť.) (203) 
 
10. Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Eriky JURINOVEJ a Evy 
HORVÁTHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných prí-
spevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľka Erika Jurinová vzala listom z 8. no-
vembra 2012 návrh zákona späť.) (205) 
 
11. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA a Ivana ŠTEFANCA 
na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych 
pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti 
orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení 
neskorších predpisov (206) 
 
12. Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie 
zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvi-
siacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej 
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby 
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (207) 
 



13. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa VISKUPIČA na vydanie záko-
na, ktorým sa mení zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autor-
ským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (209) 
 
14. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA a 
Júliusa BROCKU na vydanie zákona o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (195) 
 
15. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bélu BUGÁRA a Józsefa NAGYA na 
vydanie ústavného zákona o nezdaňovaní dôchodkov (196) 
 
16. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ZAJACA a Jána HUDACKÉHO 
na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
v znení neskorších predpisov (197) 
 
17. Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky GIBALOVEJ na vydanie 
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. 
o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (188) 
 
18. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA, Pavla FREŠA, Ju-
raja DROBU a Jozefa VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 326/2005 Z. z. 
o lesoch v znení neskorších predpisov (178) 
 


