
Informácie k legislatívnemu procesu december 2013

 
1. Návrhy v predlegislatívnom štádiu

A) 	
Námety k pracovnej verzii návrhu novej Koncepcie štátnej bytovej politiky 

Ťažiskovou oblasťou rozvoja bývania v mestách a obciach je oblasť nájomného bývania. V 
rámci tejto oblasti je podľa nášho názoru vhodné do budúcnosti uvažovať s nasledovnými 
možnosťami:

1. Stanoviť možnú výšku úverovej podpory zo ŠFRB až do výšky 100% obstarávacej 
ceny.  

Odôvodnenie:
Podľa nás je neperspektívne a veľmi krátkodobé riešenie, aby bola výška úveru zákonom 
limitovaná len do 80% obstarávacej ceny stavby, s predpokladom vývoja situácie v najb-
ližšom období navrhujeme stanoviť možnú výšku úverovej podpory do 100%. Sme toho 
názoru, že poskytovaním úverov až do výšky 100% zo ŠFRB, by sa podstatne zjednodušil a 
urýchlil celý proces podpory výstavby obecných nájomných bytov, ktorý by nezaťažoval 
štátny rozpočet, nakoľko by išlo o návratné financie.

2. Zaviesť možnosť odpredaja nájomných bytov do osobného vlastníctva pred 
uplynutím lehoty tridsiatich rokov.

Odôvodnenie:
Na základe požiadaviek z praxe predkladáme návrh na fakultatívne neuplatňovanie pod-
mienky zachovania nájomného charakteru bytu v prípade, ak budú záväzky vyplývajúce zo 
zmluvy o úvere splnené skôr, než uplynie predpokladaná lehota splatnosti úveru. V praxi sa 
vyskytujú viaceré okolnosti, kedy plnenie podmienok nájomného charakteru nie je účelné, 
prípadne požadovaný charakter nájomného bývania konkrétneho bytu už stratil opodstatnenie. 
Uvedeným ustanovením by sa zvýšil príjem fondu zo splatených úverov, čo by otvorilo 
možnosti pre poskytovanie nových úverov zo strany fondu. 

3. Umožniť v príslušných kombináciách s dotačným programom ministerstva a ostat-
nými prostriedkami ďalšie formy nájomného bývania ako napr.:

a) 100 % prefinancovanie z prostriedkov ŠFRB s možnosťou odkúpiť byt do osobného vlast-
níctva (napr. po 30 rokoch), v tejto súvislosti je potrebné upraviť v § 8 výšku podpory v roz-
sahu do 100 % obstarávacej ceny,

b) 80 % zo ŠFRB +  20 % ostatné zdroje (vlastné prostriedky, PSS, a pod) s možnosťou od-
kúpiť byt do osobného vlastníctva,



c) 80 % zo ŠFRB +  20 % ostatné (vlastné prostriedky, PSS, a pod) pre bytovú výstavbu s 
takmer nulovou spotrebou energie s možnosťou odkúpiť byt do osobného vlastníctva,

d) bývanie slobodárenského (apartmánového) typu na báze nájomného bývania (učitelia, 
lekári, policajti a ostatné povolania pôsobiace dlhodobo mimo trvalého bydliska) bez 
možnosti odkúpiť byt do osobného vlastníctva,

e) riešiť otázku odkúpenia bytov nájomníkmi podľa dĺžky užívania bytu a platenia nájmu.

4. Zmeniť možnosť podávania žiadostí na nájomné byty priebežne počas celého roka.

5. Zvýšiť dotácie na výstavbu inžinierskych sietí - na tzv. technickú vybavenosť. 

2. Návrhy materiálov predložené do medzirezortného pripomienkového 
konania

A) 	
K Programu predchádzania vzniku odpadu SR

K materiálu ako celku:

1.	
 V rámci predkladaného materiálu si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že v 
zmysle Stanov Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“), združenie obhajuje 
spoločné záujmy a práva členských miest a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho 
postavenia. Vo vzťahu ZMOS k jednotlivými mestám a obciam sa neuplatňuje vzťah na-
driadenosti a podriadenosti. V zmysle uvedeného ZMOS preto nemôže byť uvedený ako 
jeden zo zodpovedných subjektov za plnenie danej úlohy, ako sa to uvádza vo viacerých 
ustanoveniach predkladaného návrhu. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

2.	
 Zároveň si dovoľujeme upozorniť i na navrhované opatrenia, ktoré majú ne-
gatívny vplyv na výdavkovú časť rozpočtov obcí a miest SR a v zmysle zákona č. 523/
2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, ako aj ústavného zákona č 493/2011 Z.z. o roz-
počtovej zodpovednosti vyplýva predkladateľovi návrhu povinnosť ich kvantifikácie. 
Avšak predkladateľ neberie do úvahy ani schopnosť zabezpečenia vlastných finančných 
prostriedkov územných samospráv. Na základe uvedeného preto žiadame vypustiť v ce-
lom materiáli zodpovednosť miest a obcí a nahradiť ju spoluprácou miest a obcí, pri 
zachovaní zodpovednosti MŽP, resp. iného orgánu štátnej správy.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

3. Jedným z opatrení v predloženom materiáli je i podpora kompostovania. Máme za to, 
že uvedené opatrenie je jedným z tých, ktoré patria do programu nakladania so vzni-
knutým odpadom – do POH SR a POH obce a do stratégií nakladania a využívania BRKO 
ako jedno z opatrení a nie do programu predchádzania vzniku odpadov. Odpad tu už 
vznikol a kompostovanie je jeden zo spôsobov nakladania s už vzniknutým odpadom. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.



B) 	
K Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 
330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v 
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlast-
níctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 

K materiálu ako celku:

1. Žiadame ponechať realizáciu a financovanie pozemkových úprav v súčasne platnom 
znení zákona. 

Odôvodnenie:
Rada ZMOS nesúhlasí s navrhovaným postupom a žiada, aby financovanie a realizácia 
pozemkových úprav bola naďalej zabezpečovaná ministerstvom pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

K jednotlivým častiam:

1. K novelizačným bodom 2 a 3 (§ 2): 

Vzhľadom na doplnenie písm. h) navrhujeme, nový ods. 2 nasledovného znenia:

„(2) Ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) až 
h), alebo keď o to požiada dotknutá obec, nariaďuje ich príslušný obvodný pozemkový 
úrad“.“
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

2. K novelizačnému bodu 8 (§4 ods.5):

V § 4 sa navrhuje doplniť odsek 5, ktorý znie:
„(5) Ak je to potrebné, môže okresný úrad zmeniť obvod projektu pozemkových úprav po 
rozhodnutí o nariadení alebo povolení pozemkových úprav. Rozhodnutie o zmene obvodu 
sa doručuje verejnou vyhláškou. Účastníkom, ktorých sa zmena týka sa rozhodnutie do-
ručuje do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu o zmene obvodu, ak sú pozemkové úpravy 
nariadené, nie je prípustný opravný prostriedok.“.

Žiadame, aby sa uvedený odsek v prvej vete doplnil nasledovne:
„(5) Ak je to potrebné, môže okresný úrad po dohode s dotknutou obcou zmeniť obvod 
projektu pozemkových úprav po rozhodnutí o nariadení alebo povolení pozemkových 
úprav“.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

3. K novelizačnému bodu 11 (§5 ods.4):



Novelizačný bod 11 je zmätočný. § 5 ods. 4 písm. d) sa netýka ods. 4, ale ods. 5, kde sa 
mení na písm. e) v novom znení. K novele textu odseku e) nemáme pripomienky. Upo-
zorňujeme, že novelou by sa mali upraviť aj názvy nových orgánov štátnej správy 
zánikom obvodných a krajských pozemkových úradov. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

4. K novelizačnému bodu 13 (§ 5 ods. 5):

Novelizačný bod 13 § 5 ods. 5 má oproti súčasnému § 5 ods. 5 – Obvodný pozemkový 
úrad pôsobnosť a činnosti, navrhované nové znenie, ktoré sa ničím neviaže na súčasné 
znenie § 5 ods. 5. Navrhovaná technická úprava sa týka súčasného §5 ods. 13. K textu 
novelizačného bodu nemáme pripomienky, ale žiadame odstrániť zmätočné zaradenie 
novelizačného bodu. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

5. K novelizačnému bodu 17 (§ 6 ods. 5):

Novelizačný bod 17 v § 6 odsek 5 navrhuje znenie:
„(5) Slovenský pozemkový fond a správca v konaní vo veciach pozemkových úprav vyk-
onávajú práva vlastníka nehnuteľností vo vlastníctve štátu a zastupujú neznámych vlast-
níkov pozemkov alebo vlastníkov pozemkov, ktorých miesto pobytu nie je známe. Ob-
dobne zastupujú vlastníka v konaní, ak tento zomrel, až do času zápisu právneho nástupcu 
do katastra nehnuteľností.“.

Žiadame v poslednej vete doplnenie textu nasledovne: 
„Obdobne zastupujú vlastníka v konaní, ak tento zomrel, až do času zápisu právneho nás-
tupcu do katastra nehnuteľností; do tej doby sa nevykonajú žiadne zmeny v pozemkovom 
usporiadaní s výnimkou takých, ktoré po dohode s obcou majú verejno-prospešný význam 
a pre spoločné zariadenia a opatrenia“.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

6. K novelizačnému bodu 20 (§7 ods. 8):

Nový odsek znie: 
„(8) Ak sú vykonávané pozemkové úpravy podľa § 2 ods. 1 písm. h) prerokuje sa ich vyk-
onanie aj s obcou a orgánom štátnej správy na úseku územného plánovania.“.

Nakoľko obce sú aj orgánmi územného plánovania žiadame úpravu textu nasledovne:
„(8) Ak sú vykonávané pozemkové úpravy podľa § 2 ods. 1 písm. h) prerokuje sa ich vyk-
onanie s dotknutou obcou ako kompetentne príslušným orgánom územného plánovania a s 
ostatnými obcami, ktorých záujmy by mohli byť dotknuté“.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

7. K novelizačnému bodu 26 (§8a):



Novelizačný bod 26 v §8a sa navrhuje doplnenie ods. 1 nasledovne:
„(1) Ak sa dodatočne alebo zmenou okolností preukáže neúčelnosť pozemkových úprav, 
môže okresný úrad zastaviť konanie. Konanie môže okresný úrad zastaviť aj, ak nie je 
zabezpečené finančné krytie nákladov spojených s vykonávaním pozemkových úprav 
alebo sa zmluvné termíny hradenia nákladov opakovane neplnia“.“

Žiadame nasledovnú úpravu textu ods. 1:
„(1) Ak sa dodatočne alebo zmenou okolností preukáže neúčelnosť pozemkových úprav, 
môže okresný úrad po dohode s dotknutou obcou zastaviť konanie. Konanie sa môže po 
dohode s dotknutou obcou zastaviť ak nie je zabezpečené finančné krytie nákladov spo-
jených s vykonávaním pozemkových úprav alebo sa zmluvné termíny hradenia nákladov 
opakovane neplnia“.“  
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

8. K novelizačnému bodu 27 (§8c ods. 7):

V novelizačnom bode 27 v novom §8c ods. 7 je nevyhnutné gramaticky správne upraviť 
začiatok vety nasledovne: 
„(7) Projekt jednoduchých pozemkových úprav bude obsahovať......“.“
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

9. K novelizačnému bodu 27 (§8d ods. 4):

K novému §8d ods. 4, ktorý sa navrhuje v znení: 
„(4) Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia musí byť odsúhlasený s 
orgánom územného plánovania a musí spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu.6ac) 
Miestny územný systém ekologickej stability sa nebude riešiť, vplyv na životné prostredie 
sa preukazuje podľa osobitného predpisu.6ad)“

Požadujeme úpravu textu nasledovne:
„(4) Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia musí byť odsúhlasený 
dotknutou obcou a musí spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu.6ac) Miestny 
územný systém ekologickej stability sa bude riešiť len ak sa preukážu podstatné zmeny v 
životnom prostredí obvodu a vplyvy na záujmy obcí a ochrany prírody a krajiny“.“

Odôvodnenie: 
Riešiť vplyvy na životného prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie by celý proces mimoriadne skomplikovalo. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

10. K §9 ods. 3:
Na základe poznatkov z praxe, ako aj vo vzťahu k úprave §9 ods. 5) navrhujeme upraviť 
§9 ods. 3 o určení hodnoty pozemkov tak, aby bolo možné stanoviť hodnotu uceleného 
projekčného celku poľnohospodárskych pozemkov ako priemernú hodnotu z dotknutých 
bonitovaných pôdno ekologických jednotiek. Správny orgán môže na žiadosť Združenia 
účastníkov pozemkových úprav pre účely zostavenia mapy hodnoty rozhodnúť o spra-



covaní znaleckého posudku podľa platného oceňovacieho predpisu a na jeho základe vy-
pracovať mapu hodnoty. 

Odôvodnenie: 
Kritérium dodržania v hodnote spôsobuje problém a núti vytvárať vlastníkom väčší počet 
pozemkov a to len preto aby sa dodržalo súčasne platné kritérium, osobitne pri malých 
výmerách pozemkov. Znenie novelizačného bodu č. 31 v §9 ods. 5 je potom plne akcepto-
vateľné a logické.
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

11. K novelizačnému bodu 39 (§ 11 ods. 8):

V novelizačnom bode 39 v § 11 ods. 8 nie je jasné čo sa mieni pojmom “nelesné 
pozemky“.
Z uvedeného dôvodu by bolo vhodné ich bližšie špecifikovať.
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

12. K § 11 ods. 17:

Navrhujeme, aby v § 11 ods. 17 sa upravila povinnosť štátu nasledovne:
„(17) Štát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu alebo správcu na účel 
pozemkových úprav vykúpi  pozemky7e) alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom v 
obvode pozemkových úprav uvedených v odsekoch 8 a 9 na účel vytvorenia väčších 
celkov alebo pre potreby štátu, ak ich vlastníci ponúknu na predaj alebo ak vlastníci súhla-
sia s predajom“.“
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

13. K novelizačnému bodu 44 (§ 11 ods. 20):

Novelizačný bod 44 kde v § 11 ods. 20 sa na konci pripájajú tieto vety „Okresný úrad 
môže rozhodnutím obmedzenie zrušiť, ak je to potrebné pre rozvoj územia a v súlade s 
územnoplánovacou dokumentáciou, s podmienkou zachovania prístupu k pozemkom a 
zachovania funkcií vodohospodárskych zariadení. Obmedzenie sa nevzťahuje na 
zaťaženie pozemkov, ak ide o budovanie inžinierskych sietí; zaťaženie z tohto dôvodu, ale 
nesmie obmedziť účel spoločného zariadenia a opatrenia.“.

Žiadame upraviť a doplniť nasledovne:
„Okresný úrad môže rozhodnutím obmedzenie zrušiť, ak je to potrebné pre rozvoj územia 
v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou dotknutej obce s podmienkou zachovania 
prístupu k pozemkom a zachovania funkcií vodohospodárskych, environmentálnych a ek-
ologických zariadení. Obmedzenie sa nevzťahuje na zaťaženie pozemkov, ak ide o bu-
dovanie inžinierskych sietí; zaťaženie z tohto dôvodu, ale nesmie obmedziť účel 
spoločného zariadenia a opatrenia.“.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

14. K novelizačnému bodu 45 (§ 11 ods. 21):



V novelizačnom bode 45 v § 11 ods. 21 sa na konci pripája táto veta „Ak štát pozemky v 
obvode pozemkových úprav nevlastní v takom rozsahu, aby mohli byť pokryté aj požia-
davky pre opatrenia podľa tohto ustanovenia, vlastníctvo k pozemkom zostane zachované 
podľa pôvodného stavu s tým, že sa môžu sceliť len v území tvoriaceho systém ek-
ologickej stability.“.

Navrhujeme ju doplniť o slovo územný v nasledovnom znení: 
„Ak štát pozemky v obvode pozemkových úprav nevlastní v takom rozsahu, aby mohli 
byť pokryté aj požiadavky pre opatrenia podľa tohto ustanovenia, vlastníctvo k pozem-
kom zostane zachované podľa pôvodného stavu s tým, že sa môžu sceliť len v území tvo-
riaceho územný systém ekologickej stability.“.
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

15. K novelizačnému bodu 49 (§11 ods. 27):
Navrhujeme nasledovnú úpravu textu: 
„(27) Vlastník môže svoj pozemok, alebo jeho časť darovať prednostne obci alebo štátu 
na účely potreby pozemkov na krytie spoločných zariadení a opatrení, alebo darovať obci 
na účely použitia pre verejné zariadenia.“.
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

16. K novelizačnému bodu 53 (§13 ods. 3): 

Žiadame text odseku upraviť a doplniť  nasledovne:
„(3) Ak nie sú podané námietky, okresný úrad po dohode s obcou rozdeľovací plán a plán 
spoločných zariadení a opatrení a plán verejných zariadení a opatrení projektu 
pozemkových úprav schváli.“.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

17. K novelizačnému bodu 64 (§25 ods. 4):

Žiadame doplniť text na konci prvej vety nasledovne:
„..... pri ostatných úkonoch v konaní o pozemkových úpravách povinné postupovať v úz-
kej súčinnosti s okresným úradom a s dotknutou obcou.“.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

C) 	
K Návrhu zákona, o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy 

A) K materiálu ako celku:

Účelom zákona je vytvorenie takého právneho prostredia, ktoré umožní, aby poľnoho-
spodársku pôdu, ktorá má aj naďalej slúžiť svojmu účelu, nadobúdali zásadne osoby, ktoré 
spĺňajú odbornú spôsobilosť pre hospodárenie na pôde a ktoré budú na nej hospodáriť pri 
dodržiavaní kritérií dobrej poľnohospodárskej a environmentálnej praxe. Cieľom je aj 
zabránenie špekulatívnym úmyslom získania poľnohospodárskej pôdy z dôvodov, ktoré sú 
v poslednej dobe pomerne častým javom a smerujú najmä k limitovaniu domácej poľno-
hospodárskej produkcie, k zmene využívania pôdy na inú produkciu alebo k jej využíva-



niu na nepoľnohospodárske praktiky. Obce sú si vedomé týchto záujmov, ktoré menia 
charakteristický vzhľadu vidieckej krajiny na Slovensku a smerujú k likvidácii trvalo 
udržateľného rozvoja slovenského vidieka. Stotožňujeme sa s tým, že ochrana a využíva-
nie poľnohospodárskej pôdy je verejným záujmom (verejným dobrom) a preto je 
nevyhnutné vytvoriť nástroj na primeranú reguláciu pri predaji alebo inej forme zmeny 
vlastníka poľnohospodárskej pôdy tak, aby ostali zachované jej dominantné vlastnosti a 
používanie a to bez ohľadu na charakter a druh pôdy. Obce vnímajú aj permanentnú stratu 
poľnohospodárskej pôdy a postupnú zmenu okolitej vidieckej krajiny. Je však nevyhnutné 
zosúladiť uvedený legislatívny návrh s Ústavou SR, ako aj nadnárodnými normami 
komunitárneho práva vychádzajúc zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Charty zák-
ladných práv Európskej únie, ktoré zrovnoprávňujú práva všetkých občanov Európskej 
únie. Upozorňujeme na citlivosť tohto problému a komplikované postavenie takejto práv-
nej úpravy, ktorá môže zasiahnuť do práva upraveného vyššie citovanými normami, ako aj 
Ústavou SR.
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

B) K jednotlivým častiam:

1) K § 4 Spôsoby prevodu vlastníctva poľnohospodárskej pôdy, ods. (2):

Navrhujeme upraviť znenie textu ustanovenia ods. (2) a doplniť slovo „katastri“  pri spres-
není miesta aktivít. Nami navrhované znenie:
“Ods. (2): Osobou oprávnenou nadobúdať poľnohospodársku pôdu do vlastníctva podľa 
tohto zákona je osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie, ak 
spĺňa podmienky ustanovené osobitnými predpismi a vykonáva najmenej tri roky poľno-
hospodársku výrobu v katastri obce, v ktorej sa poľnohospodárska pôda nachádza.“.

Odôvodnenie:
Uvedené navrhujeme z dôvodu, aby nedochádzalo k mylnému výkladu, že sa jedná len o 
územie obce. Poľnohospodárska výroba sa organizuje na poľnohospodárskych pozemkoch 
v katastri obce.
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

2) K § 4 Spôsoby prevodu vlastníctva poľnohospodárskej pôdy, ods. (3):

Navrhujeme upraviť znenie textu ustanovenia ods. (3) nasledovne:
„Ods. (3): Ak predávajúci zverejnením na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) preukáže, že žiadna 
osoba podľa odseku 2 v obci neprejavila záujem o kúpu poľnohospodárskej pôdy aspoň za 
cenu v mieste obvyklú, poľnohospodársku pôdu môže nadobudnúť do vlastníctva osoba, 
ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie v katastri susednej obce alebo 
obcí a vykonáva tam najmenej tri roky poľnohospodársku výrobu.”.

Odôvodnenie:
Obdobne ako pri pripomienke k § 4  ods. (2).
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.



3) K § 6 Zákaz nadobúdania poľnohospodárskej pôdy, ods. (1):

Navrhujeme ustanovenie ods. (1) doplniť o nové písmeno  „c)” nasledovného znenia: 
„c) fyzická alebo právnická osoba, ktorá podniká v oblasti nákupu a predaja nehnuteľností 
a/alebo vystupuje ako sprostredkovateľ alebo obchodník s nehnuteľnosťami pre tretie 
osoby alebo zabezpečuje nákup poľnohospodárskej pôdy pre tretiu osobu.”.

Odôvodnenie: 
Veľmi často sa stáva, že pri predaji a nákupe poľnohospodárskej pôdy (v zásade akých-
koľvek nehnuteľnosti) vystupuje sprostredkovateľ, alebo fiktívny záujemca o podnikanie 
v poľnohospodárstve pričom, ale kryje skutočného záujemcu o nehnuteľnosť a jeho pod-
nikateľské úmysly. Takýto záujemcovia v zásade disponujú aj omnoho vyššími fi-
nančnými prostriedkami, čím deformujú reálnu cenu a možnosť uchádzať sa o poľnoho-
spodárske pozemky skutočným záujemcom o poľnohospodársku výrobu na nich. V zásade 
sa nedá vylúčiť špekulatívny záujem o takúto pôdu. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

4) K § 7 Overenie podmienok nadobúdania vlastníctva, ods. (3) písm. b):

Navrhujeme upraviť znenie textu ustanovenia nasledovne:
„b) prílohy 
1. potvrdenie príslušnej obce preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe v ka-
tastri obce podľa § 4 ods. 2, v katastri susednej obce podľa § 4 ods. 3 alebo podnikanie 
podľa §4 ods. 4, alebo preukazujúce pracovnoprávny pomer podľa § 4 ods. 5, 
2. vyhlásenie o plnení podmienky podľa § 4 ods. 6, ak ide o mladého farmára,
3. vyhlásenie o tom, že nie je štátnym príslušníkom štátu podľa § 6 ods. 2,
4. záväznú informáciu obce o účele použitia poľnohospodárskej pôdy podľa územného 
plánu obce, podľa predbežných zásad využitia pozemkov a/alebo podľa výsledkov návrhu 
pozemkových úprav a podľa ostatných rozvojových plánov alebo obecných dokumen-
tov.“.

Odôvodnenie: 
Najmä menšie obce, podľa počtu obyvateľov, nemajú svoj územný plán. Na druhej strane 
prebiehajúca pozemková reforma v katastroch obcí stanovuje aj nepoľnohospodárske 
využívanie poľnohospodárskej pôdy napr. pre verejnoprospešné funkcie (ochrana pred 
eróziou, vodozádržné a ekologické opatrenia a pod.). Okrem pozemkových úprav majú 
obce aj svoje vlastné relevantné zámery vyjadrené napr. v programoch hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja alebo v dokumentoch obdobného charakteru. Aj tieto záujmy obcí je 
nevyhnutné brať do úvahy. Informácia obce by mala byť pre tento účel záväzná. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

5) K § 7 Overenie podmienok nadobúdania vlastníctva, ods. (3) písm. b) bod 1:
Je nevyhnutné zadefinovať, čo sa presne myslí pod pojmom “príslušná obec”  v prílohe č. 
1. Nie je totiž zrejmé, či sa jedná o obec v ktorej je registrovaný záujemca o odpredaj 
pôdy alebo ide o obec, v ktorej katastri na nachádza pôda, ktorá je predmetom prevodu.



Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

6)  K § 7, ods. (5):
Upozorňujeme na neštandardný postup podávať písomnú námietku.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

7) K § 7, ods. (6):
Navrhujeme uplatniť iný ako navrhovaný postup pri uplatnení žiadateľa si svojich 
nárokov ak mu nebolo vyhovené. Navrhovaný postup totiž nie je štandardný. Nie je os-
vedčený a dáva prednostovi okresného úradu právomoc na nekontrolovateľné rozhodova-
nie o námietkach. Uvedené môže celý proces predlžovať a vzniká priestor pre klientelis-
tický a záujmový prístup. Ostáva aj priestor v konečnom rozhodnutí ísť aj proti záujmom 
obcí, ako aj proti záujmom pôvodného vlastníka. Navrhujeme preto, aby sa námietkový 
prístup prehodnotil a buď sa uplatnil štandardný prístup podľa správneho konania, alebo 
sa vytvoril poradný orgán na okresnom úrade (napr. ako námietková komisia) s povinnou 
účasťou zástupcu dotknutej obce a ďalších zainteresovaných strán konania.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

D) 	
K   Návrhu zákona o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zák-
onov

K jednotlivým ustanoveniam:

1) 	
 K ČL. I  § 3 ods. 1 písm. i) Návrhu zákona

V ustanovení § 3 ods. 1 Návrhu zákona navrhujeme vložiť za písmeno h) nové písmeno i), 
ktoré znie:

„i) združenie obcí  10)“

Poznámka pod čiarou k bodu 10 znie:

„10) § 20b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov“

Odôvodnenie:
Nakoľko stanovuje ustanovenie § 3 ods. 1 Návrhu zákona taxatívny výpočet subjektov, 
ktoré sú oprávnené vykonávať zbierky, požadujeme jeho doplnenie o združenie obcí v 
zmysle ustanovenia § 20b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. Predmetom činnosti združenia obcí, ktoré svojou 
podstatou napomáha k vytváraniu podmienok na plnenie úloh regionálnej a miestnej sa-
mosprávy je predovšetkým oblasť sociálnych vecí a starostlivosti o životné prostredie,  
teda oblasť v ktorej často vzniká potreba naplnenia všeobecne prospešného účelu prípadne 
humanitárnej pomoci aj za pomoci využitia inštitútu verejnej zbierky (najmä v prípadoch 
povodní a iných prírodných katastrof).
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.



2) 	
 K ČL. IV Návrhu zákona

Za ČL. III Návrhu zákona navrhujeme vložiť ČL. IV s nasledovným znením:

„ČL. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov sa mení takto:

1.	
 V § 4 ods. 3 sa za písmeno s) vkladá písmeno t), ktoré znie nasledovne:

„t) vyhlasuje dobrovoľnú zbierku na verejnoprospešný účel. 6c)“

Poznámka pod čiarou k bodu 6c znie:

„6c) § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v 
znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Negatívne vymedzenie pôsobnosti Návrhu zákona vzhľadom na organizovanie zbierok 
podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov vnímame pozitívne, predovšetkým vzhľadom na skutočnosť, že 
výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce predstavujú príjmy rozpočtu obce podlie-
hajúce nielen verejnej kontrole, ale aj kontrole Najvyššieho kontrolného úradu SR. V záu-
jme právnej istoty obcí si však dovoľujeme vzniesť pripomienku sledujúcu legislatívne 
zakotvenie oprávnenia obce pri výkone samosprávy vyhlásiť dobrovoľnú zbierku na 
verejnoprospešný účel.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

E) 	
K Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2014

1. Navrhujeme doplniť do PLU 2014: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie: Uznesenie orgánov ZMOS, Uznesenie vlády č. 638 z 21. novembra 2012. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

2. Navrhujeme doplniť do PLU 2014: Predloženie legislatívneho zámeru a následne 
návrhu zákona o výkone a financovaní preneseného výkonu štátnej správy na obce. 
Odôvodnenie: Uznesenie snemu ZMOS z roku 2011. Predmetom úpravy majú byť 
vzájomné vzťahy samosprávy a štátu pri výkone štátnej správy samosprávou.
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

3. Návrhy materiálov predložené na rokovanie vlády SR 



81. rokovanie vlády SR –  30.10.2013

Vláda schválila:

1.	
 Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2014;

2.	
 Správu o prerokovaní deviatej a desiatej periodickej správy Slovenskej republiky k 
Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a 
návrh subjektov zodpovedných za realizáciu odporúčaní obsiahnutých v Záverečnom 
stanovisku Výboru na odstránenie rasovej diskriminácie;

3.	
 Tretiu periodickú správu Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru OSN proti 
mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo 
trestaniu;

4.	
 Správu o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od septembra 2012 do 
júla 2013 a súhlasila s 

uvoľnením 7 188 930,30 eur z kapitoly Všeobecná pokladničná správa a ich použitím 
na

a) úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích 
prác v sume 4 518 834,57 eur,

b) úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných prác v 
sume 2 648 270,81 eur,

c) vyplatenie peňažných náhrad za splnenú osobnú pomoc počas povodňovej situácie a 
škody na majetku spôsobené v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových zabez-
pečovacích prác a povodňových záchranných prác v sume 21 824,92 eur;

5.	
 Spôsob uplatnenia Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1104/2011/EÚ z 25. 
októbra 2011 o pravidlách prístupu k verejnej regulovanej službe, ktorú poskytuje 
globálny satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo.

Vláda vzala na vedomie Informáciu o vývoji inflácie na Slovensku za mesiac september 
2013.

82. rokovanie vlády SR –  6.11.2013

Vláda schválila:

1.	
 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galé-
riách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej 



rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony;

2.	
 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 
152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov s pripomienkou prijatou na 
rokovaní vlády;

3.	
 Súhrnnú výročnú správu Slovenskej republiky za rok 2012, podľa ktorej k 31. decem-
bru 2012

a) schodok verejnej správy Slovenskej republiky v jednotnej metodike platnej pre 
Európsku úniu (ESA 95) podľa údajov zverejnených Eurostatom 21. októbra 2013 do-
siahol 3 230 103 tis. eur, čo predstavuje 4,5 % hrubého domáceho produktu,

b) konsolidovaný dlh verejnej správy Slovenskej republiky podľa údajov v jednotnej 
metodike platnej pre Európsku úniu (ESA 95) zverejnených Eurostatom 21. októbra 
2013 dosiahol 37 244 523 tis. eur, čo predstavuje 52,4 % hrubého domáceho produktu,

c) konsolidované aktíva súhrnného celku verejnej správy Slovenskej republiky dosi-
ahli 57 184 386 tis. eur, konsolidované pasíva 57 184 386 tis. eur a konsolidovaný 
výsledok hospodárenia po zdanení -4 338 479 tis. Eur;

4.	
 Návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niek-
torých zákonov s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

5.	
 Návrh celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území 
SR.

Vláda vzala na vedomie:

1.	
 Informáciu o stave rokovaní k návrhu  na úpravu  nariadenia EP a Rady č. 1083/2006 
týkajúceho sa možností predĺženia čerpania štrukturálnych fondov EÚ pre Slovenskú 
republiku a Rumunsko;

2.	
 Analýzu dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji a uložila:

podpredsedovi vlády a ministrovi financií
uvoľniť v roku 2014, v súlade s možnosťami štátneho rozpočtu, finančné prostriedky 
podľa bodu B.3. tohto uznesenia do 15. februára 2014,

B.2. zabezpečiť v rokoch 2015 a 2016, v súlade s možnosťami štátneho rozpočtu, fi-
nančné prostriedky podľa bodu B.4. tohto uznesenia do 15. augusta 2014;

ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja



B.3.  na zabezpečenie realizácie úloh podľa bodov B.5. a B.6. tohto uznesenia v roku 
2014 požiadať o uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 6,1 mil. eur do 31. de-
cembra 2013,
B.4. na zabezpečenie realizácie úloh podľa bodov B.5. a B.6. tohto uznesenia uplatniť 
si, pri príprave návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017, finančné pros-
triedky na roky 2015 a 2016 v celkovej výške 8,9 mil. eur do 31. júla 2014,
B.5. zabezpečiť realizáciu veľkoplošných opráv na cestách I. triedy v Bratislavskom 
samosprávnom kraji do 31. decembra 2015,
B.6. zabezpečiť dopracovanie projektovej dokumentácie na stavbu I/61 Bratislava – 
Senec do 31. decembra 2016,
B.7. zabezpečiť výber poradcu pre obstaranie koncesionára diaľnice D4 v úseku Brati-
slava Jarovce – Ivanka pri Dunaji – križovatka Rača a rýchlostnej cesty R7 v úsekoch 
Bratislava Prievoz – Bratislava Ketelec, Bratislava Ketelec – Dunajská Lužná a Du-
najská Lužná – Holice v súlade s postupmi podľa metodického dokumentu Minister-
stva financií SR „Postup pri príprave a realizácii PPP projektu a kontrolný proces“  do 
30. júna 2014,
B.8. zabezpečiť začatie výstavby križovatky na úseku D1 Bratislava – Trnava, križo-
vatka Triblavina do 30. júna 2014,
B.9. zabezpečiť začatie výstavby križovatky na úseku D1 Senec – Blatné, križovatka 
Blatné do 31. decembra 2014.

83. rokovanie vlády SR –  13.11.2013

Vláda schválila:

1.	
 Stratégiu financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre progra-
mové obdobie 2014 – 2020;

2.	
 Správu o stave vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti;

3.	
 Slovenskú agentúru životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim 
orgánom pre operačný program Životné prostredie;

4.	
 Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu 
Slovenskej republiky s pripomienkou prijatou na rokovaní vlády.

Vláda vzala na vedomie Správu o aktuálnom stave Projektu prípravy nového jadrového 
zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice a o podmienkach zmeny vlastníckej štruktúry v 
spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s..

Vláda súhlasila so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z roz-
počtového roku 2011 vo výške 325 068,00 eur, ktoré boli pôvodne určené na rekonštrukciu 
budovy Slovenského národného múzea v Levoči, zriadenie regionálneho centra Ústredia ľu-
dovej umeleckej výroby v Košiciach a rekonštrukciu I. budovy Matice Slovenskej, ktorú real-
izuje Slovenská národná knižnica Martin, na dofinancovanie investičných akcií v súlade s 
predloženým návrhom na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2011.



84. rokovanie vlády SR –  20.11.2013

Vláda schválila:

1.	
 Návrh Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael 
na roky 2013 - 2016 v oblasti školstva, vedy, kultúry, mládeže a športu;

2.	
 Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 - 2016;

3.	
 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení 
neskorších predpisov;

4.	
 Návrh Štatútu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky.

Vláda súhlasila s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Pe-
tráka, Mojmíra Mamojku, Miroslava Číža a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní 
a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších 
predpisov (tlač 736) s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády.

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

Hospodárska a sociálna rada SR 

20. rokovanie HSR SR – 25.11.2013 

1) 	
 Návrh zákona o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

Stanovisko za ZMOS predniesol pán Dvonč, ktorý neuplatnil k predloženému návrhu zákona 
žiadne zásadné pripomienky a odporučil ho na ďalšie legislatívne konanie.                            

Rada súhlasila s predloženým materiálom bez pripomienok a odporučila materiál na ďalšie 
legislatívne konanie.

2) 	
 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariade-
nie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrob-
nosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské 
zariadenia v znení neskorších predpisov                 

            



Stanovisko za ZMOS predniesol pán Dvonč, ktorý neuplatnil k predloženému materiálu ži-
adne zásadné pripomienky a  odporučil ho na ďalšie legislatívne konanie.

Rada súhlasila s predloženým materiálom bez pripomienok a odporučila materiál na ďalšie 
legislatívne konanie.

3) 	
 Analýza stavu úrazovosti a bezpečnosti detí a mládeže v Slovenskej republike

Stanovisko za ZMOS predniesol pán Dvonč, ktorý neuplatnil k predloženému materiálu ži-
adne zásadné pripomienky a  odporučil ho na ďalšie konanie.

Rada súhlasila s predloženým materiálom bez pripomienok a odporučila materiál na ďalšie 
konanie.

4) 	
 Návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní 
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zák-
onov

Stanovisko za ZMOS predniesol pán Dvonč, ktorý neuplatnil k predloženému návrhu zákona 
žiadne zásadné pripomienky a  odporučil ho na ďalšie legislatívne konanie.

Rada súhlasila s predloženým materiálom bez pripomienok a odporučila materiál na ďalšie 
legislatívne konanie.

5) 	
 Analýza stavu malého a stredného podnikania

Stanovisko za ZMOS predniesol pán Dvonč, ktorý neuplatnil k predloženému materiálu ži-
adne zásadné pripomienky a  odporučil ho na ďalšie konanie.

Rada súhlasila s predloženým materiálom bez pripomienok a odporučila materiál na ďalšie 
konanie.

6) 	
 Návrh Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov Slovenskej republiky na ob-
dobie 2014 – 2020      

Stanovisko za ZMOS predniesol pán Turčány, ktorý neuplatnil k predloženému materiálu ži-
adne zásadné pripomienky a  odporučil ho na ďalšie konanie.

Rada súhlasila s predloženým materiálom s pripomienkou KOZ SR, AZZZ SR, RÚZ a ZMOS 
súhlasili bez pripomienok a odporučila materiál na ďalšie konanie.

7) 	
 Priebežné vyhodnotenie plnenia cieľov Programu odpadového hospodárstva SR 
na roky 2011 až 2015



Stanovisko za ZMOS predniesol pán Turčány, ktorý neuplatnil k predloženému materiálu ži-
adne zásadné pripomienky a  odporučil ho na ďalšie konanie.

Rada súhlasila s predloženým materiálom s pripomienkami AZZZ SR, KOZ SR, RÚZ a 
ZMOS súhlasili bez pripomienok a odporučila materiál na ďalšie konanie.

8) 	
 Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020

Stanovisko za ZMOS predniesol pán Turčány, ktorý upozornil, že Národný program aktív-
neho starnutia nemá ani rámcovo identifikované potrebné zdroje a to napriek tomu, že Slov-
enská republika prostredníctvom MF SR identifikovala ekonomické a rozpočtové vplyvy de-
mografického starnutia v Správe o starnutí 2012 (The 2012 Ageing Report), neuplatnil k pred-
loženému materiálu žiadne zásadné pripomienky a  odporučil ho na ďalšie konanie.

Rada súhlasila s predloženým materiálom bez pripomienok a odporučila materiál na ďalšie 
konanie.

9) 	
 Informácia o priebehu a výsledkoch 102. zasadnutia Generálnej konferencie 
Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa uskutočnilo v Ženeve od 5. júna 2013 
do 20. júna 2013

Stanovisko za ZMOS predniesol pán Turčány, ktorý neuplatnil k predloženému materiálu ži-
adne zásadné pripomienky a  odporučil ho zobrať na vedomie.

Rada súhlasila s predloženým materiálom bez pripomienok a odporučila materiál využiť v 
každodennom živote sociálnych partnerov.

10) 	
Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 - 
2019 

Stanovisko za ZMOS predniesol pán Turčány, ktorý navrhol zosúladenie textu niektorých 
opatrení so zákonnými povinnosťami samosprávnych orgánov a uplatnil k návrhu nasledovné  
pripomienky:
Realizácia navrhovaných úloh nepredpokladá dodatočné požiadavky na verejný rozpočet, t. j. 
realizácia NAP-u bude zabezpečená v rámci schválených limitov rozpočtu verejnej správy a v 
rámci projektov a dotačných schém, určených na podporu eliminácie a prevencie násilia na 
ženách a z rozpočtov VÚC a samospráv. Ako zdroj financovania sa uvádza rozpočet obcí a 
miest pri  plnení úloh  č. 5, 11, 17 a 20.  Vzhľadom na to, že obce a mestá  na plnenie daných 
úloh vo svojich rozpočtoch nemajú vyčlenené finančné prostriedky (nejde o originálnu pôsob-
nosť), s predloženým  návrhom ZMOS nesúhlasí a žiada riešiť financovanie  buď v rámci pro-
jektov a dotačných schém, určených na podporu eliminácie a prevencie násilia na ženách, 
alebo vyčleniť dotáciu pre samosprávy na realizáciu konkrétnych úloh, čo je potrebné 
vyznačiť  v doložke  vybraných vplyvov.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.	




Do cieľovej skupiny vzdelávania „zainteresovaných pomáhajúcich profesií“  odporúča ZMOS 
zahrnúť aj sociálnych  pracovníkov zo samospráv,  príslušníkov mestských polícií, ako aj 
zamestnancov školských úradov. Zároveň ZMOS odporúča vypracovať štandardizované pos-
tupy pri riešení problematiky násilia na ženách aj pre samosprávy v obciach a mestách.
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

ZMOS odporučilo predložený materiál na ďalšie legislatívne konanie po zapracovaní ich pri-
pomienok.    
                    
Predkladateľ uviedol, že úlohy týkajúce sa služieb pre obete násilia na ženách budú finan-
cované z rôznych zdrojov. Čo sa týka miest a obcí, tieto sú oprávnenými žiadateľmi vo 
všetkých dotačných schémach, ktoré sa spomínajú ako možné zdroje financovania.  Najbližšia 
výzva z Nórskeho finančného mechanizmu na elimináciu a prevenciu násilia na ženách bude 
vyhlásená v najbližších mesiacoch a predkladateľ poskytne mestám a obciam, ktoré budú mať 
záujem o projekty z danej schémy, poradenstvo pri vypracovaní projektov. Predkladateľ 
ponúkol pomoc pri vypracovaní regionálnych akčných plánov, pri ktorých bude vedieť aj za-
bezpečiť úhradu nákladov pre odborníkov a odborníčky v adekvátnom rozsahu.
Spomínané úlohy nejdú nad rámec už v súčasnosti realizovaných služieb a sociálnych opa-
trení na úrovni miest a obcí, len žiadajú napr. pri prideľovaní sociálnych bytov brať do úvahy 
špecifickú situáciu žien a ich detí, ktoré sú obeťami násilia a zohľadniť ich pri výbere. Zo 
skúseností predkladateľa je zrejmé, že mnohé obce a mestá to už robia v súčasnosti. 
V zmysle návrhu ZMOSu predkladateľ vypustil z úlohy č. 17 ako zdroj financovania so-
ciálnych služieb obce. Predkladateľ  pripomienku akceptoval.

Rada súhlasila s predloženým materiálom bez pripomienok a odporučila materiál na ďalšie 
konanie.

11)	
Návrh trvalého finančného mechanizmu na implementáciu národnej stratégie 
rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike

Stanovisko za ZMOS predniesol pán Turčány, ktorý neuplatnil k predloženému materiálu ži-
adne zásadné pripomienky a  odporučil ho na ďalšie konanie.

Rada súhlasila s predloženým materiálom bez pripomienok a odporučila materiál na ďalšie 
konanie.

Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky

44. rokovanie LRV SR – 12.11.2013

Legislatívna rada po prerokovaní nasledovného návrhu, odporučila návrh upraviť podľa jej 
pripomienok a na rokovanie vlády predložiť nové, upravené znenie:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a 
jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších 



technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a roz-
mermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav.

Legislatívna rada po prerokovaní nasledovného návrhu, odporučila vláde s  predloženým 
návrhom vysloviť súhlas s pripomienkami:

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Mojmíra Mamojku, 
Miroslava Číža a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky 
a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov. 

Legislatívna rada prerušila rokovanie o tomto návrhu zákona s tým, že predkladateľ predloží 
na jej rokovanie nové znenie návrhu zákona so zapracovanými pripomienkami:

Návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe 
zmluvy uzavretej na diaľku a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy 
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

45. rokovanie LRV SR – 26.11.2013

Legislatívna rada po prerokovaní tohto poslaneckého návrhu zákona odporučila  vláde s pred-
loženým návrhom vysloviť súhlas za predpokladu, že budú zohľadnené jej pripomienky a od-
porúčania:

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o protifašis-
tickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh schváliť s jednou pri-
pomienkou: 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Sloven-
skej republiky v znení neskorších predpisov.

Legislatívna rada po prerokovaní tohto poslaneckého návrhu zákona odporučila  vláde s pred-
loženým návrhom vysloviť súhlas s pripomienkami:

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta Brixiho a Antona Martvoňa na vy-
danie zákona, ktorým sa 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 predpi-
sov v znení neskorších predpisov.

Legislatívna rada po prerokovaní nasledovných návrhov zákonov odporučila návrhy upraviť 
podľa jej pripomienok a na rokovanie vlády predložiť ich nové, upravené znenie:



Návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe 
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Návrh zákona o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zák-
onov.

5. Návrhy zákonov predložené na rokovanie Národnej rady SR

Národná rada SR rozhodla, že na svojej 27. schôdzi prerokuje nasledovné návrhy zák-
onov:

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2014 (tlač 640) – druhé a tretie čítanie. 
Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až  2016. Stanovisko Najvyššieho kon-
trolného úradu Slovenskej republiky k Návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 
2014 (tlač 763).

Vládny návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene 
niektorých zákonov (tlač 777) - prvé čítanie.

„Návrhom novely zákona o ochrane pred požiarmi sa ruší obecný hasičský zbor a obecný ha-
sičský útvar a zriaďuje sa dobrovoľný hasičský zbor obce, pri zriaďovaní ktorého sa predpok-
ladá širšie zapájanie dobrovoľnej požiarnej ochrany a ich personálnych zdrojov tak, ako to 
vyplýva z koncepcie celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na 
území Slovenskej republiky.“

Vládny návrh 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 ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 757) - prvé čítanie.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 
152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 776) - prvé čítanie.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galé-
riách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niek-
toré zákony (tlač 778) - prvé čítanie. 

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Árpáda ÉRSEKA, Bélu BUGÁRA a 
Lászlóa SÓLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 765) - prvé čítanie.



„Zmeny, ku ktorým má dôjsť predloženou novelou, sa týkajú osobitostí výchovy a vzdeláva-
nia detí a žiakov v jazyku národnostných menšín.“

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora HRAŠKA na vydanie zákona, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších pred-
pisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o 
vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 771) - prvé číta-
nie.

„Cieľom návrhu zákona je priniesť opatrenia pre vyššiu ochranu vlastníkov bytov a pre 
zlepšenie susedských vzťahov.“

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Arpáda ÉRSEKA 
a Eleméra JAKABA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 38/1993 Z. z. o or-
ganizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho 
sudcov v znení neskorších predpisov (tlač 785) - prvé čítanie.

„Cieľom návrhu zákona je zakotviť výlučné právo obce rozhodovať o určení alebo zmene 
svojho názvu, ako aj o zrušení, rozdelení alebo zlúčení obce formou obligatórne vyhláseného 
miestneho referenda, ktorého platné výsledky budú pre orgány obce, ako aj pre iné štátne 
orgány právne záväzné. Podľa navrhovanej právnej úpravy, názov obce a jej častí určuje alebo 
mení obec na základe kladného výsledku miestneho referenda, pričom vláda Slovenskej re-
publiky na rozdiel od doterajšej právnej úpravy, svojim nariadením v stanovenej lehote vezme 
toto určenie alebo zmenu názvu obce (časti obce) na vedomie. Obdobne sa bude postupovať 
aj v prípade zrušenia, rozdelenia alebo zlúčenia obce. Naďalej zostáva zachovaná kompeten-
cia vlády Slovenskej republiky zriadiť obec nariadením na základe stanoviska okresného 
úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza.“

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠVEJNU na vydanie zákona, 
ktorým sa mení zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v 
znení neskorších predpisov (tlač 805) - prvé čítanie.

„Cieľom novely zákona o nadáciách je vyrovnanie podmienok pre vznik povinnosti overenia 
ročnej závierky audítorom s ostatnými typmi subjektov. V zmysle predkladanej novely by už 
táto povinnosť nemala vzniknúť všetkým nadáciám bez rozdielu ako pri súčasnej právnej 
úprave, ale až v prípade, že by prostriedky nadácie z cudzích zdrojov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie presiahli 
sumu 200 000 eur. Táto suma je odvodená od hranice vzniku povinnosti organizácií nezria-
dených za účelom zisku prejsť na podvojné účtovníctvo. Odbúrajú sa tak nemalé náklady pre 
vykonanie auditu, ktoré znevýhodňujú najmä malé nadácie a umožnia im tak sústrediť uše-
trené prostriedky pre plnenie svojho účelu.“

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela LIPŠICA a Daniela 
KRAJCERA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 



Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (tlač 801) - prvé čítanie.

„Predkladaným návrhom ústavného zákona sa ustanovuje, aby úhrn platov verejných funk-
cionárov vykonávajúcich viaceré verejné funkcie neprevyšoval plat predsedu vlády Sloven-
skej republiky, ktorý je jedným z troch vrcholných ústavných činiteľov a nesie najvyššiu 
mieru zodpovednosti za spravovanie štátu a hospodárenie s verejnými financiami.“

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA a Jána 
MIČOVSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o 
poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov (tlač 769) - prvé čítanie.

„Najvýznamnejšie zmeny a doplnenia, ktoré predkladaný návrh zákona prináša, sú:
•	
 ochrana území v treťom až piatom stupni ochrany (napr. národných parkov alebo 

prírodných rezervácií) pred zriadením zverníc na ich území,
•	
 zmena v oblasti odvolávania poľovníckeho hospodára,
•	
 vylepšenie a precizovanie zákonných mechanizmov upravujúcich náhradu škôd vzni-

knutých v rámci realizácie právnych vzťahov na základe zákona o poľovníctve (napr. 
pri škode spôsobenej vlkom dravým),

•	
 návrat k predchádzajúcej právnej úprave priebehu spoločnej poľovačky, 
•	
 spresnenie postupu pri nájdení zranenej zveri.
Osobitnou otázkou, ktorá je predmetom úpravy predkladaného návrhu zákona, je regulácia 
vzťahov medzi poľovníkmi a Slovenskou poľovníckou komorou.“

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja HRNČIARA, Bélu 
BUGÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (tlač 770) 
- prvé čítanie.

„Predložený návrh zákona má za cieľ zavedenie transparentnosti a znižovanie miery korupcie 
pri obsadzovaní voľných pracovných miest vo verejnej správe. Jedným z dôležitých protiko-
rupčných nástrojov je zabezpečenie transparentnosti výberových konaní na voľné pracovné 
miesto, zadefinovanie rovnakých možností prístupu ku informáciám o voľnom pracovnom 
mieste pre širokú verejnosť, stanovenie jednoznačného procesu výberového konania pre 
uchádzačov, zamedzenie konfliktu záujmov členov výberovej komisie, zhodnotenie 
výberového konania, jeho zdokumentovanie a zverejňovanie výsledkov a procesu výberového 
konania nielen pre uchádzačov o pracovné miesto, ale aj pre verejnosť. Návrh zákona rozši-
ruje povinnosť zverejňovania voľných pracovných miest ako aj realizovania výberových 
konaní u zamestnávateľov, ktorými sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky a právnické 
osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických a 
právnických osôb v oblasti verejnej správy ako aj u zamestnávateľov, ktorými sú právnické 
osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším 
územným celkom. Zverejňovanie pracovných miest bude povinné v prípade vytvorenia resp. 
uvoľnenia pracovného miesta vo verejnej správe. Výnimku z povinnosti zverejňovania 



voľných pracovných miest ako aj realizovania výberových konaní tvoria pracovné činnosti 
remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce, pracovné miesta vyt-
vorené v rámci aktívnych opatrení trhu práce a chráneného pracoviska. Rovnako nebudú 
zverejňované pracovné miesta, ktoré zamestnávateľ obsadí iným zamestnancom a dočasné 
zastupovanie zamestnancov. Predložený návrh spresňuje proces výberových konaní, kreova-
nie výberových komisií a zákaz členstva vo výberovej komisii osobe blízkej uchádzačovi o 
pracovné miesto.“

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava KADÚCA na vydanie zákona, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom pre-
daji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 147/
2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(tlač 783) - prvé čítanie.

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU, Jána FIGEĽA, Alo-
jza PŘIDALA a Mariána KVASNIČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v 
znení neskorších predpisov (tlač 786) - prvé čítanie.

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FI-
GEĽA a Pavla ZAJACA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 787) - prvé čítanie.

„Voči ľuďom, ktorí iba poskytujú služby ubytovania v súkromí, predovšetkým v rodinných 
domoch a bytoch, avšak spravidla je hlavný zdroj ich obživy iný, bývajú štáty s vyspelým tur-
istickým ruchom prísne, ale nie úzkostlivé. Ide im o to, aby mali presnú evidenciu aj o 
takýchto službách, predovšetkým aby vedeli, koľko turistov sa takto ubytuje, a zároveň aby si 
poskytovatelia týchto služieb plnili povinnosti voči obciam, v ktorých tieto služby poskytujú. 
V SR sa takýto nástroj podpory turistického ruchu zatiaľ neuplatnil. Podľa kvalifikovaných 
odhadov však na Slovensku poskytuje takéto služby „na čierno“  veľké množstvo ľudí. Za túto 
činnosť títo ľudia neplatia dane ani štátu, ani obciam, a aj keď riskujú trestné stíhanie, vedia, 
že je veľmi nepravdepodobné, aby im orgány činné v trestnom konaní protiprávne konanie 
preukázali. Štát i obce takto prichádzajú o značné finančné zdroje, a na druhej strane občania, 
ktorí si takto „privyrábajú“  zas riskujú trestnoprávnu sankciu. Predložená novela zákona č. 
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov navrhuje zaviesť pre takéto, 
presne vymedzené prípady oslobodenie od dani z príjmu, ako nástroj pre podporu cestovného 
ruchu, a zároveň i ako zavedenie presných pravidiel pre ubytovanie v súkromí. Oslobodenie 
od dane z príjmov sa navrhuje len pre fyzické osoby, ktoré poskytujú ubytovanie v súkromí 
podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z., avšak iba v takých prípa-
doch, ak prevádzkovateľ poskytuje služby na najviac piatich stálych lôžkach. Zároveň sa us-
tanovuje povinnosť, aby prevádzkovateľ prihlásil ubytované osoby do štatistickej evidencie a 
odviedol za ne obci miestnu daň.“

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána FIGEĹA, Pavla 
HRUŠOVSKÉHO a Pavla ZAJACA na vydanie zákona, 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 menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 788) - prvé 
čítanie.

„Predložená novela navrhuje rozšíriť súčasne platnú ochrannú činnosť obcí o oprávnenia, 
ktoré im už priznávala právna úprava pred jej poslednou novelizáciou. Znamená to, že navr-
hovaná novela preberá jestvujúcu právnu konštrukciu, umožňujúcu prevádzkovať hazardné 
hry len na základe licencie. Zároveň však musí byť naplnená podmienka, že toto 
prevádzkovanie neobmedzí obec všeobecne záväzným nariadením. Navrhovaná novela rozši-
ruje okruh hazardných hier, v ktorých môže obec využiť toto svoje regulačné opatrenie na 
rozsah pred predchádzajúcou zmenou zákona, a hlavne, vracia sa k princípu, podľa ktorého sa 
môže obec rozhodnúť regulovať prevádzkovanie hazardných hier i z vlastného podnetu. I túto 
možnosť obec už mala v znení zákona pred jeho ostatnou novelizáciou. Predložená novela 
zachováva aj možnosť iniciovať takéto rozhodnutie obce i zo strany obyvateľov obce, a to 
vtedy, ak sa najmenej tridsať percent oprávnených voličov obce petíciou sťažuje, že sa v 
súvislosti s hraním hazardných hier narúša verejný poriadok. V takom prípade je obec 
povinná rokovať o návrhu všeobecne záväzného nariadenie. Ak by obec takýto návrh zami-
etla, v takom prípade sa v predloženej novele navrhuje, aby bola obec povinná o požiadavke z 
petície vyhlásiť miestne referendum podľa zákona o obecnom zriadení a prenechala rozhod-
nutie o regulačnom opatrení voči prevádzkovaniu hazardných hier na obyvateľov obce. Nov-
ela ďalej ustanovuje, že v Bratislave a v Košiciach budú tieto regulačné opatrenia vykonávať 
orgány samosprávy ich mestských častí.“

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava KADÚCA a Petra 
POLLÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 789)  - prvé 
čítanie.

Cieľom návrhu zákona je premietnuť princíp solidarity aj do ustanovení cestného zákona tak, 
aby sa neukladali povinnosti tým občanom, ktorí ich vzhľadom na svoj vek, zdravotný stav a 
iné objektívne okolnosti nemôžu plniť a ani by nebolo spravodlivé takéto plnenie od nich 
požadovať. Navrhuje sa preto, aby od povinnosti odpratávať sneh, ľad a iné nečistoty z 
chodníkov v obci boli oslobodené štyri skupiny občanov - vlastníkov, správcov či užívateľov 
nehnuteľností, a to:
•	
 osoby v dôchodkovom veku, 
•	
 osoby ťažko zdravotne postihnuté, 
•	
 invalidné osoby,
•	
 osoby, ktoré sú vlastníkmi, správcami alebo užívateľmi nehnuteľností, avšak nemajú 
trvalý pobyt v obci, v ktorej sa nehnuteľnosti nachádzajú.
V týchto prípadoch bude mať povinnosť zabezpečiť schodnosť chodníkov priľahlých k 
nehnuteľnosti obec. V nadväznosti na to sa primerane upravuje zodpovednosť obce za 
škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkov, v rovnakej 
miere ako táto prináleží vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľností, pokiaľ 
nepatria ani do jednej zo štyroch vyššie uvedených skupín.

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 



a zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 
a o zmene a doplnení ďalších zákonov (tlač 796) - prvé čítanie.

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na zák-
lade verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdra-
votnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(tlač 797) - prvé čítanie.

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o posky-
tovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách a o zmene a doplnení niektorých zák-
onov (tlač 798) - prvé čítanie.

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 799) - prvé čítanie.

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 
800) - prvé čítanie.

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v 
znení neskorších predpisov (tlač 802) - prvé čítanie.

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (tlač 803) - prvé číta-
nie.

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa VISKUPIČA, Igora MATO-
VIČA, Eriky JURINOVEJ a Martina FECKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 
804) - prvé čítanie.

Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy HORVÁTHOVEJ a Eriky JURI-
NOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskyto-
vateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v 
zdravotníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. 
z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (tlač 806) - prvé čítanie.

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina CHRENA, Juraja MIŠKOVA a 
Jozefa KOLLÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o en-
ergetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z. a o zmene 
a doplnení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 809) 
- prvé čítanie.



Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza HLINU na vydanie zákona, 
ktorým sa dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 807) - prvé čítanie.

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza HLINU na vydanie zákona, 
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
(tlač 808) - prvé čítanie.

6. Zákony schválené Národnou radou SR 

Národná rada SR schválila v čase od začatia konania jej 27. schôdze do dňa prípravy 
materiálu nasledovné návrhy zákonov:

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/
1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony	
 (tlač 781)	


Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony (tlač 705)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a 
o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpi-
sov (tlač 715)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živ-
nostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 716)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za 
uloženie odpadov v znení neskorších predpisov (tlač 720)	


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 (tlač 721)	


Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 
krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony	
  
(tlač 726) 

Zákon z 29. októbra 2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národ-
nou radou Slovenskej republiky (tlač 812)	




Zákon z 29. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vy-
jednávaní v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na 
opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 813)	


Vládny 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 (tlač 610)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových prav-
idlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 711)
	

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (tlač 712) 	


Vládny návrh zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi 	
 (tlač 
713)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony (tlač 722)

Vládny návrh zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a 
Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 723)	


Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného 
ruchu v znení neskorších predpisov (tlač 725)

Vládny návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komu-
nikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 727)	


Vládny návrh zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov (tlač 728)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o roz-
počtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o protifašis-
tickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (tlač 
714)



Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA 
na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (tlač 746)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Mojmíra MA-
MOJKU, Miroslava ČÍŽA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olym-
pijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov (tlač 
736)

Vládny návrh zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (tlač 718)

7. Prehľad právnych predpisov účinných v čase od 1. novembra 2013 

Účinnosť od 1. novembra 2013

289/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a 
právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, 
neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov

299/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 
233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a 
doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony

305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e - Governmente)

308/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o 
zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony

311/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických 
prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niek-
toré zákony

312/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony



313/2013 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

301/2013 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o priemyselnej bezpečnosti a o 
bezpečnostnom projekte podnikateľa

216/2013 Z .z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnu-
tia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 469/2008 Z. z.

326/2013 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnoho-
spodárskej pôdy

Účinnosť od 9. novembra 2013

351/2013 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej re-
publiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Účinnosť od 15. novembra 2013

352/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

367/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotre-
biteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa dopĺňa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany 
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Účinnosť od 30. novembra 2013

388/2013 Z. z. Zákon, 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 a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony

Účinnosť od 1. decembra 2013

368/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komu-
nikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zák-
onov



375/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní od-
borných kvalifikácií v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zák-
ony

Účinnosť od 1. januára 2014

321/2013 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma 
minimálnej mzdy na rok 2014

364/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom 
príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

383/2013 Z. z. Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne naro-
dených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

318/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom 
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších pred-
pisov

287/2013 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na 
stavebné sporenie na rok 2014

284/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja býva-
nia, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti

228/2013 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dotácie na 
obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej po-
ruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

346/2013 Z. z. Zákon o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických 
zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpa-
doch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

382/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obno-
viteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o en-
ergetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z.

355/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej 
banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej 



rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

356/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

361/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elek-
tronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov 
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 178/
1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v 
znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

373/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retrans-
misii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

374/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom 
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony

376/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení doku-
mentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti 
národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpi-
sov

196/2013 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, 
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12587/
2006-SL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných území, 
území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a ochranných pásiem prírodných 
liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na 
liečenie

209/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovo-
dom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových 
vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody

297/2013 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške od-
vodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový 
fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a 
rádioaktívnymi odpadmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2013 Z. z.



354/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 
Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších pred-
pisov

366/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o 
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov


