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1. Návrhy v predlegislatívnom štádiu

A) Informácia o uskutočnených stretnutiach pracovnej skupiny k novému stavebnému 
zákonu v mesiaci november 2012

Pracovné stretnutie zo dňa 15. novembra 2012

Okruh prerokúvaných tém:

• určenie smerovania usporiadania verejnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného 
poriadku a kompetencie orgánov (prvostupňové orgány – stavebné úrady, druhostupňové orgány, 
špeciálne stavebné úrady),

• určenie podmienok  pre osobitný kvalifikačný  predpoklad na vykonávanie činnosti stavebného 
úradu.

K zásadným záverom sa na stretnutí nedospelo. Predpokladá sa, že nový  stavebný  zákon sa predloží 
na vládu SR zhruba k septembru 2013. Predpokladaný  termín na predloženie 1. verzie zákona na 
pripomienkovanie je december 2012.
Z diskusie vyplynulo, že súčasný  systém – každá obec je stavebným úradom nemá okrem ZMOS 
žiadnych zástancov (ani UMS). Takmer všetci členovia pracovnej skupiny  sa zhodli, že činnosť obcí na 
tomto úseku je nekvalitná, lehoty sa nedodržiavajú pre nedostatok pracovníkov  (najmä v  malých 
obciach) a taktiež zastávajú názor, že by predmetná oblasť mala prejsť znova na štát, lebo 
samospráva túto činnosť nevykonáva efektívne.
Dokonca by sa podľa spomenutého prieskumu obce tejto agendy najradšej vzdali a presunuli ju na 
štát. Nikto z kritikov súčasného systému si nevie vysvetliť, prečo predmetnú agendu obce vlastne chcú 
aj naďalej vykonávať a prečo sme za zachovanie súčasného systému. Ministerstvo však  pochybuje, že 
by  sa takýto presun podaril, no zároveň chce znova zasiahnuť do usporiadania stavebných úradov. 
Zároveň sa však  obáva, aby na tomto bode celý zákon znovu nestroskotal (ako v roku 2009) a preto 
bude zvažovať a pripravovať aj alternatívne riešenia. Čiže nech by  bola nakoniec diskusia (a výsledok) 
o usporiadaní stavebných úradov akákoľvek, ministerstvo by chcelo, aby zákon  išiel ďalej. 

V podstate sú pravdepodobné nasledovné tri možnosti: 

a)  systém zostane, t.j. každá obec je stavebný úrad;
b) túto funkciu by  vykonávali obce v sídle okresu (resp. možno aj tie, ktoré by dokázali odbornú 
pripravenosť na vykonávanie takejto činnosti);
c) výkon by sa presunul na obvodne úrady (na všetky alebo na tie čo sú v sídle okresu).

Jednoznačná predstava zo strany ministerstva však ešte nie je.

Pracovné stretnutie zo dňa 22. novembra 2012

Okruh  prerokúvaných tém:

•riešenie problematiky tzv. „čiernych stavieb“, sprísnenie podmienok a postupov  pri dodatočnom 
povoľovaní stavieb postavených bez povolenia stavebného úradu, sprísnenie podmienok  a 
postupov pri nariadení odstránenia nepovolených stavieb; 

•riešenie problematiky povoľovania  informačných, reklamných a propagačných zariadení a ich 
odstraňovania;
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•štátny stavebný dohľad;
•sankcie za nepovolenú činnosť.

Pri reklamných zariadeniach bude potrebná ich podrobná kategorizácia podľa veľkosti a účelu a 
následne bude potrebné stanoviť kritériá povoľovania pre každú z kategórií. Reklamné zariadenia 
podľa zaradenia do jednotlivých kategórii budú podliehať od oznámenia drobnej stavby  až po 
schvaľovanie v územnom rozhodnutí. Potrebné je vyriešiť aj dobu na ktorú sa dané reklamné 
zariadenia budú povoľovať (dočasnosť). Navrhne sa, aby najväčšie „mega bilboardy“, ktoré sú 
umiestnené na stožiaroch potrebovali aj územné rozhodnutie. 
Je potrebné vyriešiť najmä problém reklamných zariadení, ktoré nespĺňajú podmienku definície stavby, 
pretože nie sú pevne spojené so zemou, ale sú len uložené napr. na betónových kvádroch. Tu sa 
dokonca navrhuje, aby  táto oblasť, teda regulovanie takýchto zariadení mohli vykonávať priamo obce. 
Zatiaľ sú dve možnosti akoby sa to mohlo vyriešiť:
a)  cez stavebný zákon – ustanovilo by sa zmocnenie pre obce,
b)  uvažuje sa, že by sa to riešilo cez zákon o obecnom zriadení.
Problémom je napr. aj rozdielna definícia nehnuteľnosti podľa Občianskeho zákonníka a Stavebného 
zákona. Občiansky zákonník  za nehnuteľnosť považuje len stavby pevne spojené so zemou a 
pozemky, no Stavebný zákon potrebuje širšiu kategorizáciu aj vo vzťahu k reklamným zariadeniam.

„Čierne stavby“
Opäť je potrebné pripraviť kategorizáciu takýchto stavieb (od stavieb čo začali bez akéhokoľvek 
povolenia, až po tie ktorým chýba len „drobnosť“ ktorá sa dá vyriešiť) a vo vzťahu ku kategorizácii 
ustanoviť aj postihy a postupy ako ich sankcionovať, zastaviť prípadne až odstrániť. Treba v zákone 
jasne zadefinovať, čo sa bude považovať za začatie stavby (už aj prípravné práce, ako výrub drevín, 
prípadný zvoz zeminy a pod.). Treba vyriešiť problém zmeny stavby pred dokončením – a s tým 
spojený  termín „významná zmena stavby“ v nadväznosti na územný  plán. Stavbu, ktorá nemá 
povolenia a nie je v súlade s územným plánom by sa za žiadnych okolností nemalo dať zlegalizovať.
Otázka ako v  podstate okamžite (za stanoveného postupu) zastaviť čiernu stavbu – odpojenie od sietí 
a pod. (stanovenie kompetencii, postupu a pod.)Je potrebné zadefinovať resp. bližšie špecifikovať 
pojem „verejný záujem“ – spôsobuje to v praxi ťažkosti. Je potrebné doriešiť otázku pokút (zavedenie 
spodnej hranice), otázku vymožiteľnosti pri nevykonaní odstránenia stavby. Otázka kompetencii  - 
stanovenia príslušnosti konania  pri posudzovaní čiernych stavieb - na vlastnom pozemku – stavebný 
úrad; na cudzom pozemku – súd a ako riešiť súbeh oboch prípadov. Problémom je, že odstránenie 
stavby sa dá nariadiť, len vlastníkovi stavby, ale ten sa mnoho krát nedá zistiť (biele kone a pod.). Čo 
sa týka zastavenia čiernej stavby, v  diskusii bolo konštatované, že stavebné úrady  nemajú žiadnu 
výkonnú zložku na vykonávanie takejto činnosti (kontrola, zastavenie). V podstate obce vôbec, resp. 
takmer vôbec nekonajú a ak áno tak  jedine na základe podnetu. Ohľadne štátneho stavebného 
dohľadu, inšpektorátu bolo hovorené o potrebe(keďže obce vraj na prvom stupni v  tomto smere 
nekonajú) posilniť druhostupňové orgány (krajské úrady), ako aj inšpekciu tak kapacitne, aj  čo sa 
právomocí týka, najviac by im pomohla právomoc na zastavenie stavby. Uvažuje sa so zavedením 
povinnosti pre stavebníka zaviesť mimo svojich kontrolných dní aj „špeciálne“ kontrolné dni v určitých 
fázach stavby, na ktoré by sa prizývali aj zástupcovia štátnych orgánov – stavebný úrad, štátny 
inšpektorát, štátny stavebný dozor a pod., tam by  sa porovnával realizačný plán s odsúhlasenou 
dokumentáciu predloženou pri stavebnom povolení, súlad s územným plánom.

Podnety a návrhy zmien 
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V nadväznosti na okruhy tém pracovných stretnutí sú nižšie uvedené a vyznačené 
podnety a návrhy zmien vypracované pani JUDr. Spišiakovou z MSÚ NITRA, zapracované 
do paragrafového znenia zákona z roku 2009 tlač 995 a zaslané Ministerstvu dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR.

§ 3

(1) Stavba je každé stavebné dielo pevne spojené so zemou alebo osadené na upravenom podklade, 
postavené stavebnými alebo montážnymi prácami, bez ohľadu na jeho stavebnotechnické 
vyhotovenie, použité stavebné výrobky, materiály  a konštrukcie, na účel využitia a dobu trvania; podľa 
okolností sa stavbou rozumie aj jej časť.

- navrhujeme prečiarknutý text vypustiť, pretože v praxi môže viesť k rôznym interpretáciám.

(3) Pevné spojenie stavby so zemou je

a) spojenie pevným základom, 
b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,
c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, 
d) pripojenie na technickú infraštruktúru, 
e) umiestnenie pod zemou.

(4) Upravený podklad pre osadenie stavby  je najmä spevnená plocha, podpera alebo zobratie pôdnej 
vrstvy.

- pojem „spevnená plocha“ nie je vhodný, pretože spevnená plocha už môže sama osebe mať 
charakter stavby najmä ak  je vybetónovaná, vydláždená a pod. Spevnenou plochou sa často označujú 
stavby, ktoré povoľuje špeciálny stavebný úrad dopravy podľa cestného zákona.

§ 14

Dotknuté orgány na úseku územného plánovania a stavebného poriadku a ich stanoviská

(1) Dotknutý orgán je orgán verejnej správy chrániaci záujmy podľa osobitného zákona.

- len otázka na upresnenie, či medzi dotknuté orgány patria aj vlastníci (správcovia) sietí a zariadení 
technického vybavenia územia

§ 19
Územnoplánovacia informácia

(1) Územnoplánovacia informácia je písomnosť obsahujúca podľa rozsahu žiadosti údaje o
a)  podmienkach využívania územia podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie, 
b)  stave využívania územia podľa územnotechnických podkladov,
c)  podmienkach obstarania územného plánu zóny,
d) obstarávaní novej územnoplánovacej dokumentácie alebo o obstarávaní jej zmien a doplnkov.

(2) Žiadateľ o územnoplánovaciu informáciu v žiadosti uvedie údaje o zámere a konkrétne požiadavky 
svojho zámeru na zmenu v územnoplánovacej dokumentácii, najmä ich účel a rozsah.

(3) Obec a vyšší územný  celok v rozsahu svojich pôsobností sú povinné vydať žiadateľovi 
územnoplánovaciu informáciu do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. 

(4) Územnoplánovacia informácia  je platná jeden rok  od jej vydania, ak  nebola schválená nová 
územnoplánovacia dokumentácia alebo zmeny a  doplnky územnoplánovacej dokumentácie, na 
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základe ktorej bola vydaná. Orgán, ktorý územnoplánovaciu informáciu vydal, znáša škodu spôsobenú 
nesprávnymi údajmi v územnoplánovacej informácii.

- navrhujeme dva roky, pretože jeden rok je príliš krátka doba.

Tretí diel
Územné rozhodnutie

-možno by  bol pre tento oddiel výstižnejší názov „Územné konanie a rozhodnutie“, pretože obsahuje 
ustanovenia upravujúce aj konanie.

§ 72
Rozhodnutie o umiestnení stavby

(1) Rozhodnutím o umiestnení stavby  sa určuje stavebný  pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, 
určujú sa podmienky  umiestnenia stavby, určuje sa druh a účel umiestňovanej stavby a jej napojenie 
na dopravnú infraštruktúru a technickú infraštruktúru, požiadavky na vypracovanie projektovej 
dokumentácie potrebnej na povolenie stavby a čas platnosti rozhodnutia. Umiestnenie stavby vyznačí 
stavebný úrad v grafickej prílohe rozhodnutia o umiestnení stavby.

(2) V podmienkach na umiestnenie stavby sa určia požiadavky

a) na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby  s okolitým 
prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc 
pozemku a od susedných stavieb, na výšku stavby, na prístup k stavbe, na užívanie stavby 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo orientácie, na napojenie stavby na dopravnú 
infraštruktúru a technickú infraštruktúru, na podiel zastavanej plochy  a nezastavanej plochy 
stavebného pozemku vrátane požiadaviek na úpravu jeho nezastavaných plôch,

b)   na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie s osobitným zreteľom na obytné prostredie, na 
zdravé životné podmienky a na ochranu prírody a krajiny,

c)  vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem alebo z ich blízkosti,
d)  vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov.

(3)  Rozhodnutie o umiestnení stavby ani územný súhlas sa nevyžaduje pre

a)   verejné telefónne automaty vrátane ich pripojenia na elektronickú komunikačnú  sieť,
b) rozvody elektronických komunikačných sietí a zvody antén, ktoré sú umiestňované v uzavretých 

priestoroch stavieb,
   c)  zariadenia na povrchu terénu pre zvod, rozvod alebo odvod vody  na 

poľnohospodárskej pôde alebo na lesných pozemkoch,
d)  vjazdy z pozemných komunikácií na susedné pozemky do dĺžky 30m, 
e)  banské diela a banské stavby pod povrchom a stavby v povrchových lomoch a skrývkach, ktoré 

podliehajú povoľovaniu  a dozoru orgánov štátnej banskej správy,  ako aj sklady  výbušnín pri 
banskej činnosti, okrem stavieb uránového priemyslu,

f)  sirény vrátane podporných konštrukcií a nevyhnutného zariadenia do 1,5 m celkovej výšky,             
g) signálne veže, pyramídy a signály na zememeračské účely,                     
h) informačné značky a oznamy na pozemných komunikáciách,
i)  informačné, propagačné a reklamné zariadenia  do celkovej plochy 1,5 m2,

- navrhujeme tento text vypustiť, pretože v takom prípade obciam hrozí, že napr. na  budovách, na 
stĺpoch verejného osvetlenia, trolejového vedenia a pod. sa budú množiť síce malé, ale počtom 
veľké množstvá tabuliek.

NÁRODNÝ PROJEKT ZMOS: 
BUDOVANIE KAPACÍT NA ÚROVNI MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

Kód ITMSpre BSK: 27130330025; kód ITMSpre SR: 27140130193

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

www.esf.gov.sk

http://www.esf.gov.sk
http://www.esf.gov.sk


- pozri aj poznámky v Prílohe č. 5 – Kategorizácia stavieb
j)  stožiare na vlajky a zástavy do 8 m výšky,          
k)  konštrukcie sadov, chmeľníc a vinohradov,
l)  oporné múry  do 1,5 m výšky, ktoré nemajú spoločnú hranicu s verejnou komunikáciou a verejným 

priestranstvom,
m)  brány a rampy, 
n)  odstavné plochy pre bicykle,
o)  prenosné stavby, prenosné zariadenia a prenosné dočasné konštrukcie, ktorých doba umiestnenia 

na pozemku alebo stavbe nepresiahne 90 dní, najmä:
1.  predajné stánky a krátkodobé prenosné zariadenia, dočasné konštrukcie a zariadenia na 

slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov,  
2.  scénické stavby pre film, divadlo a televíziu, cirkusové stany a prenosné dočasné haly pre 

najviac 200 osôb, prenosné dočasné konštrukcie a lešenia,
3.  obytné prívesy, stany, prenosné montované budovy na turistiku  umiestnené na pozemku 

určenom na tento účel,
4.  sezónne prekrytia bazénov a otvorených športovísk,

p) stavebné úpravy a udržiavacie práce.

(4) Ustanovenie odseku 3 okrem písmena p) sa nevzťahuje na stavby a zariadenia umiestňované

a)  v ochrannom pásme vodárenských zdrojov1)  okrem stavieb a zariadení  uvedených v odseku 3 
písmene j) a k) ,

b) v pamiatkovom území2),
c) v chránených územiach a ich ochranných pásmach za hranicou zastavaného územia okrem stavieb 

a zariadení uvedených v odseku 3 písmenách a), g), i), a  k).

(5) Ak  stavby  uvedené v odseku 3 vyžadujú uskutočnenie terénnych úprav alebo zemných prác, je 
stavebník povinný  zabezpečiť si informácie o existujúcich stavbách technickej infraštruktúry 
a zabezpečiť ich ochranu.

§ 85
Územné konanie bez verejného prerokovania

(1) Územné konanie bez verejného prerokovania sa uskutočňuje, ak je pre územie schválený územný 
plán obce. 

(2) Stavebný  úrad oznámi dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie územného 
konania do sedem dní odo dňa, keď je návrh úplný. V oznámení určí termín ústneho pojednávania a 
miestnej obhliadky  na deň najskôr po uplynutí  15 dní od oznámenia začatia konania a uvedie miesto, 
kde sa možno s územným zámerom podrobnejšie oboznámiť. Stavebný  úrad v oznámení upozorní 
účastníkov konania, že námietky môžu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní; na neskôr podané 

námietky a pripomienky sa  neprihliada. Stavebný úrad zverejní obsah územného zámeru na svojej 
internetovej stránke.

(3) Oznámenie o začatí konania stavebný  úrad doručí účastníkom konania do vlastných rúk  a 
jednotlivo dotknutým orgánom okrem tých, ktoré v stanovisku v procese posudzovania vplyvov  na 
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životné prostredie uviedli, že ich stanoviskom sa nahrádza stanovisko k posudzovanému zámeru 
v konaní podľa tohto zákona. 

(4) Lehota na vydanie stanoviska dotknutého orgánu je 30 dní; ak ide o stavby  diaľnic a ciest pre 
motorové vozidlá je 7 dní, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Ak dotknutý orgán neoznámi svoje 
stanovisko k povoľovanej stavbe v tejto lehote, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasí.

(5) Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby a stavby  s počtom účastníkov konania 
väčším ako 50, ako aj o zmene využitia územia, o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, 
oznámi stavebný  úrad účastníkom územného konania doručením verejnou vyhláškou. Stavebný úrad 
umiestni verejnú vyhlášku aj na každej susediacej bytovej budove.– uvedená povinnosť bude v praxi 
spôsobovať problémy nielen technického charakteru (poveternostné vplyvy  ľahko zničia písomnosť 
vyhotovenú z papiera umiestnenú vonku na budove), ale ktokoľvek ju môže odstrániť a stavebný úrad 
by v takom prípade len ťažko dokazoval, že svoju povinnosť splnil.

PIATA ČASŤ
SPRÁVNE DELIKTY

§ 161
Priestupky

(1)  Priestupku  sa dopustí ten, kto 
a) nezabezpečí vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom,
b) neumiestni na stavenisku tabuľu o povolení stavby, 
- táto skutková podstata je takmer nepreukázateľná, pretože stavebník  bude tvrdiť, že tabuľu 

umiestnil a neznámy páchateľ mu ju odstránil (ukradol)
c) neodstráni zistené nedostatky stavby na základe výzvy stavebného úradu alebo inšpekcie,
d) nevykoná v určenom čase nariadené nevyhnutné úpravy, zabezpečovacie práce alebo vypratanie 

stavby,
e) uskutočňuje územný  zámer bez územného súhlasu, - nie je zrejmé, či sa skutková podstata 

vzťahuje aj na RIP zariadenia
f) uskutočňuje stavbu alebo jej zmenu, terénne úpravy alebo údržbu stavby,  ktoré  treba ohlásiť,  

bez  takéhoto  ohlásenia alebo v rozpore s ním,
g) odstraňuje stavbu bez ohlásenia  stavebnému úradu,
h) uskutočňuje stavbu alebo jej zmenu bez  stavebného  povolenia alebo v rozpore s ním,
i) užíva stavbu bez kolaudačného osvedčenia, kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s nimi, 
j) užíva stavbu ako vlastník  stavby alebo jej nájomca alebo umožní inej osobe užívanie stavby  bez   

kolaudačného rozhodnutia, kolaudačného osvedčenia alebo v rozpore s nimi,
k) odstraňuje stavbu bez povolenia, ak sa takéto povolenie vyžaduje,
l) vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné územné rozhodnutie o zmene využívania územia bez 

takého rozhodnutia alebo v rozpore s ním,
m) uskutočňuje stavbu v chránenom území alebo v ochrannom pásme bez stavebného povolenia.
(2)  Za priestupok podľa odseku 1  písm. a) až d)  možno uložiť pokutu do 3 300 €.
(3)  Za priestupok podľa odseku 1  písmena e) až g) možno uložiť pokutu do 17 000 €.
(4)  Za priestupok podľa odseku 1  písmena h) až l) možno uložiť pokutu do  70 000 €.
(5)  Za priestupok podľa odseku 1  písmena m) možno uložiť pokutu do  165 000 €.

- je bezpodmienečne nutné stanoviť spodné hranice pokút, pretože v praxi sa ukladajú smiešne nízke 
pokuty.
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(6) Za priestupok podľa  odseku 1 opakovaný v priebehu jedného roka od nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia o uložení  pokuty možno uložiť pokutu vo výške dvojnásobku hornej 
hranice pokuty.
(7) Priestupky podľa odseku 1 prejednáva v rámci svojej pôsobnosti stavebný úrad alebo inšpekcia.
(8) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
- doplniť nový odsek:
(9) Výnosy  z pokút  za priestupky uložené stavebným úradom sú príjmom obce, výnosy  z pokút za 
priestupky uložené inšpekciou sú príjmom štátneho rozpočtu.
- ak by tu nebola zmienka o obciach (stavebných úradoch), tak  platí § 13 ods. 3 zákona 
o priestupkoch:

(3) Pokuta je príjmom obce, ak bola uložená za priestupky  proti verejnému poriadku (§ 47 a 48), proti 
občianskemu spolunažívaniu (§ 49), proti majetku (§ 50), ako aj za priestupky  proti poriadku v správe 
vykonávanej obcou (§ 21 ods. 1, § 24 ods. 1 písm. a) a d), § 26 ods. 1, § 27 ods. 1 písm. b), § 30 
ods. 1, § 32 ods. 1, § 34 ods. 1, § 35 ods. 1, § 45 a 46) a za priestupky porušenia všeobecne 
záväzného nariadenia obce. Výnosy ostatných pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky.

- doplniť nový odsek:

(10) Priestupky podľa odseku 1 nie je možné prejednať v blokovom alebo v rozkaznom konaní.
- v praxi sa to bohužiaľ deje, hoci v blokovom konaní je možné uložiť pokutu len  do 33 eur 
a v rozkaznom konaní do 250 eur.

Iné správne delikty
§ 162

(1) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnotechnické podklady, uloží pokutu 3 300 € 
vlastníkovi infraštruktúry, ktorý neposkytne údaje o území.

(2)Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží  pokutu od 1 700 € do 17 000 € podnikateľovi, ktorý  ako 
stavebník alebo vlastník stavby

a)  nezabezpečí vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom,
b)  neumiestni na stavenisku tabuľu o povolení stavby,
- táto skutková podstata je takmer nepreukázateľná, pretože stavebník  bude tvrdiť, že tabuľu 

umiestnil a neznámy páchateľ mu ju odstránil (ukradol)
c)  neodstráni zistené nedostatky stavby na základe výzvy stavebného úradu alebo inšpekcie,
d) nevykoná v určenom čase nariadené nevyhnutné úpravy, zabezpečovacie práce alebo vypratanie 

stavby.

(3)Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží  pokutu od 10 000 €  do 100 000 € podnikateľovi , ktorý  ako 
stavebník alebo vlastník stavby

a)   uskutočňuje územný zámer bez územného súhlasu,  - nie je zrejmé, či sa skutková podstata 
vzťahuje aj na RIP zariadenia  

b)  uskutočňuje stavbu alebo jej zmenu, terénne úpravy alebo údržbu stavby,  ktoré  treba ohlásiť,  
bez  takéhoto  ohlásenia alebo v rozpore s ním,

c)   užíva stavbu bez kolaudačného osvedčenia alebo v rozpore s nimi, 
d)   odstraňuje stavbu bez oznámenia stavebnému úradu.
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(4) Stavebný  úrad alebo inšpekcia uloží  pokutu od 33 000 €  do 170 000  € podnikateľovi  ktorý ako 
stavebník alebo vlastník stavby

a)vykonáva činnosti bez územného rozhodnutia o zmene využitia územia alebo v rozpore s ním, 
b)uskutočňuje stavbu alebo jej zmenu bez  stavebného  povolenia alebo v rozpore s ním,
c)zhoršuje životné prostredie tým, že predlžuje lehotu výstavby v rozpore so stavebným 

povolením, 
d)užíva  stavbu bez kolaudačného rozhodnutia alebo v  rozpore s ním,
e)umožní inej osobe užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním,
f)odstraňuje stavbu bez povolenia príslušného orgánu, ak sa takéto povolenie vyžaduje.

(5)  Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží  pokutu od 100 000 €  do 350 000 € podnikateľovi, ktorý ako 
stavebník alebo vlastník stavby

a) bez stavebného povolenia uskutočňuje stavbu v chránenom území alebo v ochrannom pásme,
b) odstraňuje stavbu, ktorá je kultúrnou pamiatkou bez povolenia odstránenia stavby.

- poznámka k „podnikateľovi“: Zrejme ide o definíciu podnikateľa podľa § 2 ods. 2 Obchodného 
zákonníka:

Podnikateľom podľa tohto zákona je:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri, 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, 
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa 
osobitného predpisu.

- čo však v prípade, ak stavebný zákon poruší  právnická osoba, ktorá nepodniká?

- Pojem „právnická osoba“ upravuje najmä Občiansky zákonník v ustanovení § 18:

1) Spôsobilosť mať práva a povinnosti majú aj právnické osoby.

(2) Právnickými osobami sú:
a) združenia fyzických alebo právnických osôb, 
b) účelové združenia majetku, 
c) jednotky územnej samosprávy, 
d) iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon.

Znamená to, že napr. obce, VUC-ky, a iné orgány verejnej správy, nadácie, občianske združenia a pod. 
ktoré nepodnikajú, tak nebudú sankcionovateľné ak porušia stavebný zákon?

§ 164
 
(1) Stavebný  úrad alebo inšpekcia pri ukladaní pokuty  za iný  správny delikt určuje výšku pokuty  podľa 
závažnosti správneho deliktu s prihliadnutím najmä na spôsob jeho spáchania, jeho následkov, 
okolností za ktorých bol spáchaný, miery zavinenia, k pohnútkam a k osobe páchateľa.

- zavinenie je kategória, ktorá sa môže týkať len fyzickej osoby;

- pri zavinení sa skúma vôľová a vedomostná zložka konania páchateľa a od toho sa odvíja aj 
zavinenie úmyselné alebo z nedbanlivosti;

- zavinenie  vo svojej podstate predstavuje vnútorný  psychický  vzťah páchateľa ku spáchanému 
skutku a k porušeniu alebo ohrozeniu záujmu chráneného zákonom;
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- právnická osoba ako umelý  subjekt nemá svoju vlastnú vôľu, nemôže teda sama konať a nemôže sa 
teda dopustiť protiprávneho konania v podobe trestného činu alebo priestupku;

- náš právny poriadok  má tradíciu postihovať protiprávne konanie právnickej osoby len 
prostredníctvom správnych deliktov, teda podľa predpisov v oblasti správneho práva a nie podľa 
predpisov v oblasti trestného práva;

- k právnickým osobám sú v prípade správnych deliktov priraďované aj fyzické osoby  oprávnené na 
podnikanie; v takomto prípade právna úprava striktne odlišuje medzi protiprávnym konaním fyzickej 
osoby ako takej a fyzickej osoby  – podnikateľa; ide o subjekt odlišný  od jednotlivca ako ľudskej 
bytosti;

- podobne pohnútka,  (motív)  sa týka fyzickej osoby  a vo väčšine prípadov  bude okolnosťou  
priťažujúcou  (napr. skutok bol spáchaný  z nepriateľstva k určitej osobe, zo ziskuchtivosti, zo 
závisti), nedá sa však vylúčiť, že bude poľahčujúci;

- pri osobe páchateľa,  sa posudzuje jeho  postoj k spáchanému protiprávnemu konaniu, jeho osobné 
vlastnosti a v neposlednom rade jeho vek (§ 19 zákona o priestupkoch a § 22 a § 34 Trestného 
zákona), čo je opäť aktuálne len  pri fyzickej osobe. Dôležité môžu byť  majetkové pomery 
páchateľa, no stavebný úrad alebo  inšpekcia nemajú dostatok kompetencií na ich zisťovanie.

(2) Za iný  správny  delikt opakovaný  v priebehu jedného roku od nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o uložení  pokuty stavebný úrad alebo inšpekcia uloží  pokutu vo výške dvojnásobku 
hornej hranice. 

§ 166
Trovy konania

(1) Osobe, ktorej správny  orgán uložil pokutu za iný  správny delikt, zároveň uloží povinnosť zaplatiť 
trovy konania.
(2) Trovy  konania spojené s prerokovaním iného správneho deliktu sa uhrádzajú paušálnou sumou  
170   €.
Navrhujem doplniť odsek:
(4) Trovy konania sú príjmom správneho orgánu, ktorý iný správny delikt prejedná.

Návrh nového stavebného zákona - znenie z roku 2009 (tlač 995) bol zaslaný na 
pripomienkovanie členom Rady ZMOS. Pripomienky je možné zasielať na e – mailovú 
adresu doktor@zmos.sk.

2. Návrhy materiálov predložené do medzirezortného 
pripomienkového konania

A) K návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a 
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dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a 
kartografov 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 nasledujúce rozpočtové roky.
Osobitne požadujeme dopracovanie doložky vplyvov v podobe vykvantifikovania objemu finančných 
prostriedkov, ktoré budú musieť mestá a obce vynaložiť na zabezpečenie a realizáciu povinnosti 
používať údaje a služby z informačného systému základnej bázy  údajov  pre geografický informačný 
systém na budovanie tematických informačných systémov, na zabezpečovanie činností v rozsahu ich 
územnej pôsobnosti, a to najmä pre agendy vyžadujúce lokalizačný  štandard priestorových údajov, 
ako aj pre systémy a procesy územného plánovania a rozhodovania.

Odôvodnenie:
Predkladateľ v doložke vybraných vplyvov nepredpokladá negatívne vplyvy  na rozpočet verejnej 
správy. Máme za to, že uvedený vplyv  nezodpovedá podmienkam reálneho výkonu úloh, či už z 
pohľadu technickej administrácie alebo zmien postupov.  
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

B. K jednotlivým častiam:

1. K čl. I bodu 7 (§ 4 ods. 2 písm. s))
Žiadame vypustiť novelizačný bod 7.

Odôvodnenie: 
Nesúhlasíme s rozšírením kompetencie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
o oprávnenie určovať alebo schvaľovať spôsob, postupy  a podmienky  na tvorbu cien za produkty  a 
služby zo štátnej dokumentácie. Produkty a služby zo štátnej dokumentácie poskytované žiadateľovi 
Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky sú vo svojej podstate úkonmi 
a konaniami správneho orgánu, preto úprava odplaty za ich poskytnutie vecne patrí do zákona č. 
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  (ďalej len „Zákon o správnych 
poplatkoch“). Zavedenie oprávnenia tvoriť ceny Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky z dôvodu možného spoplatnenia tých produktov  a služieb, u ktorých sa tak nestalo v rámci 
zákona o správnych poplatkoch považujeme vo vzťahu k širokému a vopred nedefinovanému okruhu 
spoplatnených osôb za precedens, ktorý nie je možné akceptovať.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

2. K čl. I bodu 15 (§ 11 ods. 4)
V § 11 ods. 4 navrhujeme za prvú vetu vložiť novú druhú vetu, ktorá znie: 

„Údaje zo štátnej dokumentácie sa poskytujú a sprístupňujú obciam bezodplatne, pokiaľ sú vyžiadané 
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  vyžadovať 
údaje zo štátnej dokumentácie, považujeme za neopodstatnené, aby boli vyberané poplatky orgánmi 
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štátnej správy od orgánu územnej samosprávy pre potreby orgánov štátnej správy. Z uvedeného 
dôvodu žiadame pre vyššie uvedené prípady oslobodenie obce od povinnosti poskytnutia odplaty.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

3. K čl. 1 bodu 25 (§ 20a písm. a) 
Žiadame vypustiť novelizačný bod 25.

Odôvodnenie: 
Zásadne odmietame povinnosť obcí používať údaje a služby  z informačného systému základnej bázy 
údajov  pre geografický  informačný systém na budovanie tematických informačných systémov, na 
zabezpečovanie činností v  rozsahu ich územnej pôsobnosti, a to najmä pre agendy vyžadujúce 
lokalizačný štandard priestorových údajov, ako aj pre systémy a procesy  územného plánovania 
a rozhodovania bez uvedenia a zdôvodnenia predpokladaných finančných dopadov  návrhu zákona na 
rozpočty územnej samosprávy.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

B) K návrhu zákona, 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 niektorých zákonov 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 nasledujúce rozpočtové roky. Osobitne požadujeme dopracovanie doložky vplyvov v podobe 
vykvantifikovania objemu finančných prostriedkov, ktoré budú musieť mestá a obce ako 
zamestnávatelia (osobitne ako zamestnávatelia zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do 
druhej kategórie) vynaložiť na zabezpečenie a realizáciu novelou zavádzaných povinností, 
predovšetkým povinnosti zabezpečovať zdravotný dohľad u zamestnancov  prostredníctvom pracovnej 
zdravotnej služby, súčasťou ktorého je pri práci aj výkon lekárskych preventívnych prehliadok.

Odôvodnenie:
Predkladateľ v doložke vybraných vplyvov nepredpokladá žiadne vplyvy  na rozpočet verejnej správy. 
Máme za to, že uvedený  záver nezodpovedá podmienkam reálneho výkonu úloh z pohľadu nákladov 
súvisiacich s úhradou služieb poskytnutých pracovnou zdravotnou službou mestám a obciam ako 
zamestnávateľom. Podľa ustanovenia § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „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 
predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy, a to nielen na bežný rok, ale aj na tri 

nasledujúce rozpočtové roky. Spolu s tým musia byť uvedené aj návrhy na úhradu zvýšených 
výdavkov alebo na úhradu úbytku príjmov.“
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

B. K jednotlivým častiam:

1. K čl. I bodu 3 (§ 2 ods. 1 písm. t))
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V § 2 ods. 1 písm. t) navrhujeme vložiť  za slová „zamestnancov,“ slová „vykonávajúcich práce 
zaradené do tretej kategórie a štvrtej kategórie“

Odôvodnenie:
Zdravotný  dohľad u zamestnancov vykonávajúcich pracovné činnosti zaradené do prvej a druhej 
kategórie sa realizuje vstupným lekárskym vyšetrením a pravidelnými preventívnymi lekárskymi 
prehliadkami, ktoré sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. V prípade individuálnej reakcie 
na pracovné prostredie (2. stupeň rizikovosti práce) môže zmluvný lekár poistenca – pracovníka 
odporučiť na vyšetrenie u špecialistu na pracovné lekárstvo. Považujeme za narušenie princípu 
proporcionality zásahu do práv a povinností zamestnávateľa vykonávať v 1 a 2 stupni rizikovosti práce 
navrhovaný  okruh činností. Považujeme za nepatričné takýmto spôsobom rozširovať a garantovať trh 
pre realizáciu pracovnej zdravotnej služby.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

2. K čl. I bodu 22 (§ 12 ods. 4 písm. c))
Navrhujeme vypustiť novelizačný bod 22.

Odôvodnenie:
Nakoľko ZMOS nepovažuje za opodstatnené realizovať pracovnú zdravotnú službu u zamestnávateľov, 
ktorých zamestnanci vykonávajú práce zaradené do prvej a druhej kategórie (teda práce bez rizika 
a práce s rizikovosťou na úrovni individuálnej reakcie konkrétneho zamestnanca – napríklad alergia na 
peľ, z dôvodu kvitnúcej brezy  za oknom kancelárie) považujeme takúto všeobecnú formuláciu 
povinností za nepatričnú.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

3. K čl. I bodu 25 (§ 13 ods. 4 písm. l))
V § 13 ods. 4 písm. l) požadujeme slová „kategórie rizikových prác“ nahradiť slovami „druhej 
kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie ako aj o návrhoch na zmenu alebo vyradenie 
pracovných činností z druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,“.

Odôvodnenie:
Žiadame, aby  bol úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva povinný 
rozhodovať nielen o návrhoch na zaradenie pracovných činností do tretej alebo štvrtej kategórie, ale 
aj o tom, ktoré pracovné činnosti sa zaraďujú do druhej kategórie a to vzhľadom na potrebu 
zabránenia účelového preraďovania činností z prvej kategórie do druhej kategórie pracovnou 
zdravotnou službou. Prehodnotenie kategórie práce do vyššej kategórie rizikovosti práce spája 
zákonodarca s ďalšími povinnosťami v zmysle zákona, preto považujeme za neodôvodnené aby 
o takomto následku rozhodoval privátny subjekt. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

4. K čl. I bodu 40 (§ 30 ods. 1 písm. b))
V § 30 ods. 1 písm. b) navrhujeme vypustiť slová „do druhej kategórie“.

Odôvodnenie:
Považujeme zavedenie povinnosti zabezpečovania pracovnej zdravotnej služby u prác zaradených do 
druhej kategórie za neproporčné. Individuálne reakcie na pracovné prostredie nie je primerané riešiť 
zavedením plošnej povinnosti pre všetkých zamestnávateľov navyše s navrhovanou právomocou 
pracovnej zdravotnej služby rozhodovať o preradení prác z 1. kategórie do 2. kategórie. Považujeme 
to za vážny konflikt záujmu. 
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Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

5. K čl. I bodu 40 (§ 30 ods. 1 písm. f))
V § 30 ods. 1 navrhujeme preformulovať písmeno f) nasledovne:

„v súčinnosti so zástupcami zamestnancov hodnotiť zdravotné riziká pre zamestnancov, ktorí 
vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie a druhej kategórie a zabezpečiť hodnotenie  
zdravotného rizika, vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík  a posudku o riziku 
pracovnou zdravotnou službou alebo zdravotníckym pracovníkom s príslušnou špecializáciou (§ 31 ods. 
7) pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do tretej kategórie a štvrtej kategórie.

Odôvodnenie:
Nepovažujeme za odôvodnené, aby rizikovosť práce v prvej kategórii (práce, pri ktorých nie je riziko 
poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia) a druhej kategórii (práce, 
pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia) bola hodnotená a rozhodovaná 
pracovnou zdravotnou službou alebo zdravotníckym pracovníkom s príslušnou špecializáciou.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

6. K čl. I bodu 40 (§ 30 ods. 1 písm. g))
V § 30 ods. 1 navrhujeme vypustiť písm. g).

Odôvodnenie:
Nesúhlasíme s plošným zavedením povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť hodnotenie  zdravotného 
rizika, vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudku o riziku pri práci s 
expozíciou ionizujúcemu žiareniu pracovnou zdravotnou službou alebo zdravotníckym pracovníkom s 
príslušnou špecializáciou.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

7. K čl. I bodu 40 (§ 30 ods. 1 písm. i))
V § 30 ods. 1 písmene i) navrhujeme vypustiť slová „druhej kategórie“ a čiarku.

Odôvodnenie:
Nepokladáme za odôvodnené plošné hodnotenie zdravotného rizika pracovnou zdravotnou službou 
v prípade zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do druhej kategórie. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

8. K čl. I bodu 40 (§ 30 ods. 1 písm. m))
V § 30 ods. 1 navrhujeme preformulovať písmeno m).

„m) vypracovať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou a predložiť každoročne k   31. decembru 
príslušnému orgánu verejného zdravotníctva informáciu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík  a 
opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci 
vykonávajú rizikové práce zaradené do tretej kategórie a štvrtej kategórie, počet zamestnancov, ktorí 
vykonávajú takéto rizikové práce a hodnotenie zdravotného stavu jednotlivých skupín zamestnancov 
podľa zdravotných rizík.“

Odôvodnenie:
Považujeme za primerané a proporčne vyvážené uvedené povinnosti vzťahovať na 3. a 4. kategóriu 
rizikovosti práce. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.
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9. K čl. I bodu 41 (§ 30a ods. 4)
V § 30a ods. 4 navrhujeme za slová „je povinný“ vložiť slová „pre zamestnancov, ktorí vykonávajú 
práce zaradené do tretej kategórie a štvrtej kategórie“.

Odôvodnenie:
Vzhľadom na predchádzajúce pripomienky  požadujeme limitovať okruh adresátov  navrhovanej 
povinnosti na zamestnávateľov zamestnancov vykonávajúcich pracovné činnosti zaradené do tretej 
a štvrtej kategórie.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

10. K čl. I bodu 41 (§ 30c ods. 1, písm. a) bod 2)
V § 30c ods. 1 navrhujeme vypustiť v písm. a) druhý bod.

Odôvodnenie:
Nakoľko v prvom bode sú upravené povinnosti vo vzťahu k prácam zaradeným do tretej kategórie 
a štvrtej kategórie považujeme, vzhľadom k našim predchádzajúcim pripomienkam za nadbytočné 
upravovať vykonávanie činností navrhovaných v druhom bode. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

11. K čl. I bodu 41 (§ 30c ods. 10)
V § 30c navrhujeme vypustiť odsek 10.

Odôvodnenie:
Uvedené navrhujeme vzhľadom na predchádzajúcu pripomienku k čl. I bodu 41 (§ 30c ods. 1, písm. 
a) bod 2).
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

12. K čl. I bodu 42 (§ 31 ods. 3)
Navrhujeme vypustiť novelizačný bod 42.

Odôvodnenie:
Znenie, ktoré predkladateľ navrhuje je podľa nášho názoru natoľko extenzívne a vágne, že do tejto 
definície je možné zahrnúť absolútne všetky práce v prvej kategórii, nakoľko vylúčiť individuálnu 
nepriaznivú odpoveď organizmu nemožno pri žiadnej práci. Pri takomto vývoji by sa mohlo dospieť 
k interpretácii, že práca je potenciálne pre zdravie škodlivá činnosť. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.
13. K čl. I bodu 43 (§ 31 ods. 6, druhá veta)
V § 31 ods. 6, druhej vete navrhujeme za slová „O zaradení práce do“ vložiť slová „druhej kategórie“ 
a čiarku; ďalej navrhujeme za slová „alebo vyradení práce z“ vložiť slová „druhej kategórie“.

Odôvodnenie:
Z dôvodu, že požadujeme aby rozhodovanie o zmenách nebolo v pôsobnosti pracovnej zdravotnej 
služby, žiadame aby takúto rozhodovaciu činnosť vykonával orgán štátu. Pracovná zdravotná služba by 
bola pri rozhodovaní v potenciálnom konflikte záujmu, nakoľko sa preradením z nižšej kategórie do 
vyššej dá zároveň predpokladať zvýšená frekvencia prehliadok a platených úkonov zo strany pracovnej 
zdravotnej služby aj vzhľadom k lekárskym preventívnym prehliadkam.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

14. K čl. I bodu 54 (§ 52, ods. 1, písm. g))
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Navrhujeme preformulovať novelizačný bod 54 nasledovne.

V § 52 ods. 1 písm. g) znie:

„právnické osoby, u ktorých sa vykonávajú práce zaradené do tretej kategórie a štvrtej kategórie sú 
povinné zabezpečiť primeraný  zdravotný  dohľad pre zamestnancov podľa § 30a s ohľadom na 
špecifické riziká vrátane rešpektovania špecifických požiadaviek vyplývajúcich z rodových príslušností 
tak, aby muži a ženy mali rovnakú možnosť výkonu práce,“

Odôvodnenie:
Nepovažujeme za primerané a proporčné vzťahovať požiadavky na práce zaradené do prvej a druhej 
kategórie. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

15. K čl. I bodu 63 (§ 57 ods. 22, písm. b))
V § 57 ods. 22, písm. b) navrhujeme vypustiť slová „druhej kategórie“.

Odôvodnenie:
V súlade s pripomienkou č. 4 k čl. I bodu 40 (§ 30 ods. 1 písm. b) navrhujeme vypustenie slov z 
„druhej kategórie“ zo skutkovej podstaty predmetného správneho deliktu. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

16. K čl. I bodu 63 (§ 57 ods. 22, písm. f))
V § 57 ods. 22 navrhujeme vypustiť písm. f).

Odôvodnenie:
V súlade s pripomienkou č. 5 k čl. I bodu 40 (§ 30 ods. 1 písm. f) žiadame vypustiť uvedenú skutkovú 
podstatu správneho deliktu, resp. ju preformulovať v súlade s našou pripomienkou.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

17. K čl. I bodu 63 (§ 57 ods. 22, písm. g))
V § 57 ods. 22 navrhujeme vypustiť písm. g).

Odôvodnenie:

V súlade s pripomienkou č. 6 týchto pripomienok k čl. I bodu 40 (§ 30 ods. 1 písm. g) navrhujeme 
vypustiť uvedenú skutkovú podstatu správneho deliktu.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

18. K čl. I bodu 63 (§ 57 ods. 22, písm. i))
V § 57 ods. 22, písm. i) navrhujeme vypustiť slová „druhej kategórie“ a čiarku.

Odôvodnenie:
V súlade s pripomienkou č. 7 týchto pripomienok k čl. I bodu 40 (§ 30 ods. 1 písm. i)) žiadame 
o preformulovanie znenia skutkovej podstaty správneho deliktu navrhnutým spôsobom.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

19. K čl. I bodu 63 (§ 57 ods. 22, písm. m))
Navrhujeme preformulovať § 57 ods. 22, písm. m) nasledovne: 
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„nevypracuje v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou a nepredloží každoročne k  31. decembru 
príslušnému orgánu verejného zdravotníctva informáciu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík  a 
opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci 
vykonávajú rizikové práce zaradené do tretej kategórie a štvrtej kategóriea hodnotenie zdravotného 
stavu jednotlivých skupín zamestnancov podľa zdravotných rizík podľa § 30 ods. 1 písm. m).“

Odôvodnenie:
V súlade s pripomienkou č. 8 týchto pripomienok  k čl. I bodu 40 (§ 30 ods. 1 písm. m)) žiadame 
o preformulovanie znenia skutkovej podstaty správneho deliktu navrhnutým spôsobom.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

20. K čl. VII bodu 2 (§ 6 ods. 1 písm. q))
Navrhujeme vypustiť novelizačný bod 2.

Odôvodnenie:
Zásadne nesúhlasíme s neodôvodneným zavedením plošnej povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť 
vykonávanie zdravotného dohľadu pracovnou zdravotnou službou vrátane lekárskych preventívnych 
prehliadok  vo vzťahu k prácia to v pravidelných intervaloch. Zdravotný dohľad u zamestnancov 
vykonávajúcich práce zaradené do prvej a druhej kategórie sa realizuje vstupným lekárskym 
vyšetrením a pravidelnými preventívnymi lekárskymi prehliadkami, ktoré sú uhrádzané z verejného 
zdravotného poistenia. V prípade individuálnej reakcie na pracovné prostredie (2. stupeň rizikovosti 
práce) môže zmluvný lekár poistenca – pracovníka odporučiť na vyšetrenie u špecialistu na pracovné 
lekárstvo. Považujeme za nepatričné takýmto spôsobom rozširovať a garantovať trh pre realizáciu 
pracovných zdravotných služieb. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

21. K čl. VII bodu 5 (§ 21, ods. 1)
V § 21 ods. 1 navrhujeme za slová „zabezpečiť pre všetkých zamestnancov“ vložiť slová  „s výnimkou 
zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej kategórie a druhej kategórie.“

Odôvodnenie:
Nesúhlasíme s plošným zavedením povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať preventívne a ochranné 
služby prostredníctvom bezpečnostnotechnickej služby a pracovnej zdravotnej služby pre všetkých 
zamestnancov  bez ohľadu na povahu nimi vykonávaných prác. Predovšetkým odmietame zavedenie 
tejto povinnosti pre tých zamestnávateľov, pre ktorých vykonávajú zamestnanci práce zaradené do 
prvej a druhej kategórie. Dôvodom nesúhlasu sú najmä neustále pokusy o zvyšovanie vedľajších 
nákladov na prácu, bez zjavnej príčinnej súvislosti, bez vysporiadania sa s otázkou proporčnosti 
a primeranosti ako základnými ústavnými otázkami pri zásahu do práv civilných subjektov. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

C) K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU a Eriky 
JURINOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 302) 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 nasledujúce rozpočtové roky. Požadujeme dopracovanie doložky  vplyvov v podobe vykvantifikovania 
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objemu finančných prostriedkov, ktoré budú musieť mestá a obce ako zamestnávatelia odborných 
zamestnancov  škôl a školských zariadení vynaložiť na zabezpečenie zastúpenia tejto kategórie 
zamestnancov  počas trvania dovolenky  v  rozsahu rozdielu medzi navrhovaným a súčasne platným 
stavom jej výmery.

Odôvodnenie:
Predkladateľ v  doložke vybraných vplyvov  nepredpokladá žiadne vplyvy na štátny rozpočet, resp. 
rozpočet verejnej správy. Máme za to, že uvedený záver nezodpovedá skutočnosti, nakoľko odborní 
zamestnanci škôl a školských zariadení vykonávajú odborné činnosti kontinuálne počas celého roka, 
bez ohľadu na školské prázdniny, v dôsledku čoho by  bolo v prípade zvýšenia minimálneho zákonného 
nároku na výmeru dovolenky  v trvaní osem týždňov potrebné zo strany  zamestnávateľa zabezpečovať 
ich zastúpenie spôsobujúce zvýšené finančné nároky na rozpočty miest a obcí.
Podľa ustanovenia § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov: „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 predpokladané finančné 
dôsledky na rozpočet verejnej správy, a to nielen na bežný  rok, ale aj na tri nasledujúce rozpočtové 
roky. Spolu s tým musia byť uvedené aj návrhy na úhradu zvýšených výdavkov alebo na úhradu 
úbytku príjmov.“
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

B. K jednotlivým častiam:

K čl. I (§ 103 ods. 3) a k čl. II
Navrhujeme vypustiť novelizačný článok I. a II.

Odôvodnenie:
Podľa názoru ZMOS dôvodová správa neodôvodňuje potrebu zrovnoprávnenia odborných 
zamestnancov  s pedagogickými zamestnancami uvádzajúc výlučne účel sledovaný legislatívnou 
iniciatívou, ktorým má byť poskytnutie dovolenky o výmere osem týždňov odborným zamestnancom. 
Vzhľadom na rozdielny charakter činností týchto dvoch kategórii zamestnancov a kontinuálnu potrebu 
poskytovania činností odborných zamestnancov  škôl a školských zariadení (psychologickej, 
logopedickej, špeciálnopedagogickej starostlivosti, výchovného, sociálneho poradenstva a pod.)  a s 
tým spojeným navýšením mzdových nákladov zamestnávateľov, v čase konsolidácie verejných financií 
zásadne odmietame zvýšenie zákonného nároku na dovolenku, ktoré výrazne zaťažuje rozpočet 
verejnej správy. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

D) K návrhu plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013 uplatnilo ZMOS nasledovné 
pripomienky:

Žiadame doplniť do plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013 úlohy vyplývajúce z uznesenia 
vlády č. 638/2012 zo dňa 21.11.2012. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

K návrhu plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013
Odporúčame zohľadniť informácie zo Správy o niektorých problémoch v oblasti územnej samosprávy a 
návrhy na ich riešenie v  návrhoch zákonov, ktoré sú uvedené v  predloženom návrhu Plánu 
legislatívnych úloh.
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.
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K Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013 v mesiaci apríl
Navrhujeme doplniť do dôvodov predloženia úloh na mesiac apríl v bodoch 5.-10. slová „harmonizácia 
podmienok výkonu volieb. 

Odôvodnenie: 
Harmonizáciou sa má zabezpečiť predovšetkým čo najefektívnejšie plnenie úloh obcí pri 
zabezpečovaní volieb.
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

E) K vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na 
zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej 
ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 442/2007 Z. z. 
uplatnilo ZMOS nasledovné pripomienky:

Všeobecne k návrhu:
Návrhom sa má zabezpečiť, okrem iných opatrení: 

• aktualizácia textu vyhlášky  v súvislosti s aktualizáciou Koncepcia vyrozumenia a varovania 
obyvateľstva v Slovenskej republike do roku 2013,

• zrušenie percentuálneho vyjadrenia pokrytia trvalo obývaného územia SR technickými 
prostriedkami varovania obyvateľstva,

• odklon od nosného spôsobu varovania obyvateľstva Sieťou sirén, varovacej a vyrozumievacej 
siete civilnej ochrany k viac diverzifikovanými prostriedkami (SMS, obecné rozhlasy, ....).

ZMOS na rozporovom konaní k Správe o stave Koncepcie vyrozumenia a varovania obyvateľstva v 
Slovenskej republike do roku 2013 dňa 24.1.2012 apeloval na prerokovanie návrhov ešte pred ich 
zverejnením na formálny legislatívny proces. Zo strany MV SR táto požiadavka bola akceptovaná.
Vyjadrujeme nespokojnosť s predloženým návrhom bez predchádzajúcich konzultácií. ZMOS vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že sa upúšťa od záväzku štátu voči jeho obyvateľom zabezpečiť systém ich 
včasného vyrozumenia na úrovni 80% trvalo obývaného územia. Nepriamo sa podsúva 
spoluzodpovednosť územnej samosprávy za nepokrytie technickými prostriedkami vyrozumenia a 
varovania obyvateľstva tým, že sa ako jeden z použiteľných prostriedkov navrhuje zapojenie 
modernizovaných miestnych rozhlasov. Napriek tomu, že vyrozumievanie a varovanie obyvateľstva je 
výkonom štátnej správy, nie sú vytvorené predpoklady na podporu obstarania a prevádzky napr. 
bezdrôtového rozhlasu. Tieto technické prostriedky  pritom, ak majú byť použiteľné pre systém 
vyrozumenia a varovania musia spĺňať štandardy  (záložná dodávka energie, prepojiteľnosť s 
varovacou sieťou civilnej ochrany). Predkladateľ v  Aktualizácii Koncepcie vyrozumenia a varovania 
obyvateľstva v Slovenskej republike do roku 2013 sám uvádza, že „finančné prostriedky zo štátneho 
rozpočtu sa dajú ušetriť tým, že v obciach nebudú budované miestne rozhlasy  a zároveň aj sirény. 
Preto prepájanie miestnych bezdrôtových rozhlasov s varovacou sieťou civilnej ochrany  za účelom 
pokrytia územia varovným signálom, bude v ďalšom období prioritou.“  Bez vyčlenenia podpory 
obstarania a prevádzky miestnych bezdrôtových rozhlasov  zo strany štátu považujeme navrhované za 
pokútny presun zodpovednosti a kompetencií zo strany vlády na územnú samosprávu čo nemožno 
považovať za partnerský prístup a spoluprácu. Územná samospráva buduje bezdrôtové rozhlasy  ako 
realizáciu svojich originálnych pôsobností ich zneužívanie na vytváranie úspor pre štát je bez 
predchádzajúceho súhlasu územnej samosprávy neakceptovateľné. Zodpovednosť za budovanie a 
funkčnosť systému vyrozumenia a varovania nesie výhradne vláda. Zmena formulácie § 2 ods. 5 z 
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najmenej 80% zastavaného územia obce na celé zastavané územie obce považujeme za plošne 
nevykonateľné predovšetkým v rozptýlených sídelných štruktúrach. 

Z uvedených dôvodov žiadame:

1. Upraviť mechanizmus podpory  štátu na  budovanie obecných rozhlasov použiteľných na splnenie 
záväzku štátu voči obyvateľom a jeho finančné krytie. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

2. K čl. I bod 1 (§ 2 ods. 3 uvádzacia veta)
Navrhujeme formulačne zosúladiť znenie uvádzacej vety s nadväzujúcimi bodmi. 

Odôvodnenie: 
Uvádzacia veta nie je formulovaná tak, aby uvádzala technické nástroje vymenované pod písm. a) až 
f). 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

3. K čl. I bod. 2. 
Žiadame zachovať platné znenie.

Odôvodnenie: 
Zmena formulácie § 2 ods. 5 z najmenej 80% zastavaného územia obce na celé zastavané územie 
obce považujeme za plošne nevykonateľné predovšetkým v rozptýlených sídelných štruktúrach. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

F) K aktualizovanej koncepcii vyrozumenia a varovania obyvateľstva v Slovenskej 
republike do roku 2013 uplatnilo ZMOS nasledovné pripomienky:

ZMOS na rozporovom konaní k Správe o stave Koncepcie vyrozumenia a varovania obyvateľstva v 
Slovenskej republike do roku 2013 dňa 24.1.2012 apeloval na prerokovanie návrhov ešte pred ich 
zverejnením na formálny  legislatívny  proces. Zo strany  MV SR táto požiadavka bola plne akceptovaná. 
Vyjadrujeme nespokojnosť s predloženým návrhom bez predchádzajúcich konzultácií. ZMOS vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že sa upúšťa od záväzku štátu voči jeho obyvateľom zabezpečiť systém ich 
včasného vyrozumenia na úrovni najmenej 80% trvalo obývaného územia. Nepriamo sa podsúva 
spoluzodpovednosť územnej samosprávy za nepokrytie technickými prostriedkami vyrozumenia a 
varovania obyvateľstva tým, že sa ako jeden z použiteľných prostriedkov navrhuje zapojenie 
modernizovaných miestnych rozhlasov. 
Napriek  tomu, že vyrozumievanie a varovanie obyvateľstva je výkonom štátnej správy, nie sú 
vytvorené predpoklady na podporu obstarania a prevádzky napr. bezdrôtového rozhlasu. Tieto 
technické prostriedky  pritom, ak majú byť použiteľné pre systém vyrozumenia a varovania musia 
spĺňať štandardy (záložná dodávka energie, prepojiteľnosť s varovacou sieťou civilnej ochrany). 

Predkladateľ v  Aktualizácii Koncepcie vyrozumenia a varovania obyvateľstva v Slovenskej republike do 
roku 2013 sám uvádza, že „finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu sa dajú ušetriť tým, že v 
obciach nebudú budované miestne rozhlasy a zároveň aj sirény. Preto prepájanie miestnych 
bezdrôtových rozhlasov  s varovacou sieťou civilnej ochrany,  za účelom pokrytia územia varovným 
signálom, bude v ďalšom období prioritou.“  
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Bez vyčlenenia podpory obstarania a prevádzky miestnych bezdrôtových rozhlasov zo strany štátu 
považujeme navrhované za pokútny presun zodpovednosti a kompetencií zo strany  vlády  na územnú 
samosprávu čo nemožno považovať za partnerský  prístup a spoluprácu. Územná samospráva buduje 
bezdrôtové rozhlasy ako realizáciu svojich originálnych pôsobností ich zneužívanie na vytváranie úspor 
pre štát je bez predchádzajúceho súhlasu územnej samosprávy  neakceptovateľné. Zodpovednosť za 
budovanie a funkčnosť systému vyrozumenia a varovania nesie výhradne vláda.

Z uvedených dôvodov žiadame v koncepcii:
1. zachovať záväzok štátu na budovaní pokrytia územia systémom vyrozumenia a varovania 
obyvateľstva.
2. formulovať mechanizmus podpory  štátu na  budovanie obecných rozhlasov  použiteľných na 
splnenie záväzku štátu voči obyvateľom a jeho finančné krytie. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

G) K Návrhu stratégie záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v 
Slovenskej republike  uplatnilo ZMOS nasledovné pripomienky:

Pripomienky boli vypracované Regionálnym združením Jaslovské Bohunice a pred ich uplatnením 
v medzirezortnom pripomienkovom konaní konzultované s Kanceláriou ZMOS.

I . K predkladacej správe: 
a) Požadujeme zmeniť znenie druhého odseku „Návrh Stratégie záverečnej časti mierového.....“ 
nasledovne: „Návrh Stratégie záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v  SR bude 
predložený na medzirezortné pripomienkové konanie, na verejné prerokovanie podľa § 17 ods. 3

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a na rokovanie Vlády SR do 
31.3.2013.“ 

Odôvodnenie: 
Spresní sa postup a uvedie reálny termín z 31.12.2012, vzhľadom na časové nároky posudzovania 
podľa citovaného zákona, možné zmeny a dopracovanie pripomienok k Stratégii. V rámci Správy o 
hodnotení vplyvov na ŽP predloženého návrhu Stratégie žiadame zaradiť medzi dotknuté obce, všetky 
ktorých zastavané územie je vo vzdialenosti do 21 km.

b) Požadujeme do ods. „Hlavné ciele aktualizácie Stratégie“ doplniť nasledovné: „Zaangažovanie 
verejnosti, transparentnosť, kompenzácie a efektívna účasť na rozhodovacích procesoch.“ 

Odôvodnenie: 
Zosúladenie s obsahom návrhu Stratégie, jej doplnením a s Oznámením MZV SR č. 125/2002 Z. z., 
ktorým SR ratifikovala Spoločný dohovor a zosúladenie so Smernicou Rady Európy č. 2011/70/
EUROATOM v časti zapojenia verejnosti do rozhodovacích procesov.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú.

II. K doložke vybraných vplyvov:
1. Navrhujeme doplniť v A.1. Termín začatia a ukončenia PPK: (skratku rozpísať, alebo uviesť do 
zoznamu skratiek ako pripomienkového konania).

2. Navrhujeme prehodnotiť v  A.2. Vplyvy: - na rozpočet verejnej správy - hodnotený Pozitívne. Na 
rozpočet miestnej samosprávy  bude negatívny, ak  nebude spoplatnené nakladanie s RAO, VJP a 
nebude prijatý iný  variant využitia nejadrových objektov. Zbúraním zanikne daň z nehnuteľností, 
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dlhodobé skladovanie vylúči, obmedzí iné oblasti podnikania a tým oblasť príjmov obcí a miest. 
Sociálne vplyvy - hodnotené Žiadne. Navrhnutý  spôsob a postup vyraďovania a nakladania s RAO, VJP 
a IRAO má a bude mať negatívny  dopad na hospodárenie na pôde, nepredajnosť, stratu 
konkurencieschopnosti časti  pestovateľských produktov z jadrovej lokality a tým negatívny dopad na 
hospodárenie obyvateľstva v území. Všeobecne sa zníži zamestnanosť, dlhodobé potenciálne radiačné 
riziká a psychologický  tlak z koncentrácie RAO a VJP ovplyvnia sociálnu úroveň obyvateľstva, možné 
sťahovanie mladých ľudí za prácou zmení investovanie, štruktúru a kvalitu života. Vplyvy  na životné 
prostredie- hodnotené Pozitívne. Rozhodujúce riziká dlhodobo zostávajú v území, zhoršuje sa stav 
životného prostredia zmenami nejadrových a sekundárnych priestorov  na jadrové, čím sa nezlepší 
pohoda života v  území. K tomu prispieva nelogický cieľ a stanovisko MŽP SR vyradiť JE V-1 až na 
základovú dosku a kontaminované objekty havarovanej JE A-1 iba do úrovne terénu!

3. Navrhujeme doplniť a zmeniť v  A.4. Alternatívne riešenia - Nie sú na A.4. Variantné riešenia. 
Odôvodnenie: Postup a obsah treba zosúladiť s ustanoveniami zákona č. 24/2006 Z. z. podľa ktorého 
bude Stratégia verejne posudzovaná s vplyvom na ŽP. Netrváme   na spracovaní 0.-vého variantu, 
ktorý je neprípustný. Doterajší vývoj v lokalite Jaslovské Bohunice, dokumentovaný  i návrhom 
predkladanej Stratégie potvrdzuje, že prístup k  vyraďovaniu jadrových zariadení a nakladaniu s RAO a 
VJP môže mať časové, vecné, územné i finančné variantné riešenia. Bez spracovania ďalšieho(-ích) 
variantu nemá laická ani odborná verejnosť čo posudzovať, iba prijímať nátlak jediného riešenia 
Stratégie. A to napriek dobrej viere navrhovateľa riešiť kritický  stav vo všetkých oblastiach konca jadra 
a plniť medzinárodné záväzky  SR. Vyžaduje si to aj existencia doterajších variant a alternatív 
neúspešných Stratégií schválených Vládami SR v danej oblasti a neustály  negatívny  rozpočtový a 
politický vplyv na riadenie procesov vyraďovania a nakladania s RAO a VJP. Pritom sa nachádzajú v 
seizmicky  rizikovom území a jednej z najlepších poľnohospodárskych produkčných oblastí Slovenska s 
vysokou zastavanosťou a obývateľnosťou územia. Navrhnutá Stratégia a jednotlivé projekty 
vyraďovania so zasýpaním jám stavebným odpadom (areál nebol určený ako skládka) a plánované 
zasýpanie nádrží a priestorov A-1 kontaminovanými zeminami, začleňovanie – rozširovanie objektov do 
Technológií spracovania a úpravy RAO, IS RAO, vylučujú iné využitie územia v  prospech ďalších 
generácií obyvateľov regiónu.

Preto samospráva žiada spracovať ďalší variant (-y) Stratégie, ktorý bude obsahovať postup:

a) úplné vyradenie/likvidáciu všetkých objektov a technologických celkov JE A-1, JE V-1, JE V-2 do 
úrovne základovej dosky, skladov, spracovateľských technológií, RAO, VJP, kontaminovaných zemín, 
odstránením z areálu pôvodných JE na „zelenú lúku“, ako bol doterajší zámer, vo vecnej, termínovej a 
nákladovej, finančnej rovine s uvedením etáp  a cieľa postupne vyňať územie spod pôsobnosti 
Atómového zákona č. 541/2004 Z. z.

b) úplné vyradenie nadzemných častí všetkých stavebných objektov v  jadrovoenergetickej lokalite 
Jaslovské Bohunice do úrovne 0,0 m, resp. -1,0 m, úplné vyradenie všetkých technologických 
zariadení a po dekontaminácii podzemných častí stavieb tieto ponechať bez ďalšieho vyraďovania s 
príslušným prekrytím zeminou, zatrávnením a odvodnením územia. Postup vyhodnotiť ekonomicky, 
vecne, termínovo a komplexne porovnať s ostatnými variantmi Stratégie. Použiteľné demontované 
stavebné konštrukcie (oceľové konštrukcie, opláštenia, izolácie, materiál káblov slaboprúdu, 
silnoprúdu a pod.) bezplatne ponúknuť miestnym samosprávam k realizácii rozvojových programov v 
území. Tieto podporiť z ušetrených finančných zdrojov oproti variantu „a“ z NJF SR, medzinárodného 
fondu BIDSF a štátnych fondov podľa účelu a oblasti použitia. Postup by mal veľmi pozitívny 
ekonomický a spoločenský dosah na vzťahy a vnímanie hospodárenia v jadrovej energetike.   
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c) nevyraďovať Hlavný výrobný blok  JE V-1, vykonať dekontaminačné a konzervačné  práce, ochranné 
uloženie a umožniť jeho používanie pre technické vzdelávanie všetkých typov  škôl, alebo vyradiť 
primárnu časť HVB a strojovňu po úprave použiť ako IS RAO.

d) do každého variantu Stratégie dopracovať a doplniť konkrétne prístupy  pre zaangažovanie 
verejnosti jadrovoenergetického regiónu v procesoch vyraďovania jadrových zariadení, nakladania s 
RAO, VJP a IRAO až do etapy  ukladania na úložiská a dlhotrvajúceho monitoringu nad rámec 
povinností zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie:

d.1 Prijať a zabezpečiť trvalú účinnosť Zákona o spoplatnení nakladania s RAO a VJP, ktorého Návrh 
zásad zákona schválila Rada ZMOS a o ktorého podporu ZMOS požiadal aj ministra hospodárstva. Tým 
budú zabezpečené primerané vzťahy  a záujmy medzi držiteľmi príslušných povolení podľa Atómového 
zákona č. 541/2004 Z. z. a dotknutými obcami, správcami poplatku.

d.2 Prijať a zabezpečiť trvalú účinnosť samostatného Zákona o občianskoprávnej zodpovednosti za 
jadrovú škodu minimálne v rozsahu a spôsobom spracovaným ÚJD SR v r. 2010 v zmysle Viedenského 
dohovoru a Spoločného dohovoru medzi Viedenským a Parížskym dohovorom s podmienkou prijatia 
záväzku štátu, úhrady nie iba pomernej, ale celkovej výšky jadrovej škody voči obetiam jadrových 
havárií. Za tejto podmienky je možné znížiť povinné poistenie na minimum a šetriť na výdavkoch 
povinného zmluvného poistenia JAVYS a.s. a SE a.s.

d.3 Prijať novelu zákona č. 582/2004 Z. z. v časti 9 – Daň za jadrové zariadenie tak, aby podliehali 
dani za jadrové zariadenie všetky  jadrové zariadenia a nie len jadrové zariadenie, ktoré vyrába 
elektrickú energiu. Právny predpis vytvorí podmienky na väčšiu toleranciu verejnosti voči súčasným i 
prípadným budúcim jadrovým zariadeniam v SR.

d.4 Vo variantoch Stratégie zabezpečiť v súlade s ustanoveniami čl. 10 Smernice 2011/70/ 
EUROATOM, aby  v rámci transparentnosti s nakladaním s RAO a VJP bola verejnosť informovaná aj o 
spôsobe riešenia možných havárií a jadrových škôd zabezpečením prístupu a zverejním obsahu 
povinných poisťovacích zmlúv držiteľmi povolení.
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

III. K materiálu ako celku: 
Miestna samospráva jadrového regiónu a obyvateľstvo obcí a miest opakovane poukazuje na riziká a 
nebezpečenstvá, ktoré vyplývajú z nedostatkov  dlhodobého neriešenia historického dlhu financovania 
vyraďovania jadrových zariadení, nakladania s VJP a RAO, ako aj neplnenia vecných postupov 
určených etáp. Verejnosť je znepokojená doterajším postupom štátnych orgánov v oblasti konca tzv. 
palivového cyklu, uprednostňovaním ekonomických záujmov pred radiačnou a jadrovou bezpečnosťou 
v lokalite Jaslovské Bohunice, najmä v súvislosti so stavom havarovanej jadrovej elektrárne A-1 a 
dôsledkami pre územie a ŽP. Procesy posudzovania vplyvov na ŽP podľa zákona č. 24/2006 Z. z. sú 
formálne, pripomienky regiónu a verejnosti nie sú akceptované a pokiaľ historicky boli niektoré 
uznané, nikdy neboli splnené. Nahromadením RAO a VJP, znižovanie zamestnanosti v jadre 
prepúšťaním skúseného a vyškoleného personálu, vzniká konfliktné ekologické a sociálne prostredie. 
Preto samospráva napriek pripomienkam oceňuje prejav primeranej zodpovednosti za stav  a vývoj v 
záverečnej časti jadra zo strany MH SR a NJF SR predložením aktualizovanej Stratégie. Záujem o 
hospodárnosť a efektívne využívanie finančných zdrojov  koordináciou financovania z NJF SR a z 
medzinárodného fondu BIDSF. Akceptácia a angažovanie verejnosti je cestou potrebného zmieru a 
vyvážených vzťahov v oblasti jadrovej energetiky a vo verejnom záujme.
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.
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IV. K jednotlivým častiam:
1. K zoznamu skratiek
Navrhujeme doplniť význam skratiek VLLW a PVJE
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

2. K OBSAHU
Obsah kapitol Stratégie prehľadne  doplniť a upraviť podľa požadovaných dopracovaných a 
očíslovaných variant v zmysle bodu 3 v Doložke vplyvov.
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

3. Ku kapitole 1 ÚVOD
Navrhujeme na strane 7/96 v  časti Ostatné dôvody vypustiť vetu: „Objektívnou príčinou je zámer 
vybudovať v lokalite Jaslovské Bohunice nový jadrový zdroj.“

Odôvodnenie: 
Podľa politík EU zakomponovaných v  príslušných smerniciach, budúce zámery v oblasti jadrovej 
energetiky nemajú mať vplyv  na spôsoby, postupy, bezpečnosť vo vyraďovaní jadrových zariadení a 
nakladaní s RAO a VJP. Daný  text vyjadruje dôvod, že aktualizácia Stratégie a skutočný  priebeh 
činností by bol v skutočnosti iný, ale plní podmienky pre zámer, ktorý bol určený v rozpore a 
predčasne, bez variant a hodnotenia vplyvov podľa zákona č. 24/2006 Z. z., čím sa zámer berie ako 
nemeniteľný fakt. To je pre verejnosť dotknutého územia neprijateľné.
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

4. Ku kapitole 2 PRINCÍPY RIEŠENIA  ZÁVEREČNEJ ČASTI MIEROVÉHO VYUŽÍVANIA 
JADROVEJ ENERGIE, ÚČEL STRATÉGIE

a) Navrhujeme na strane 10/96 upraviť znenie 2. vety  takto: Rozdelením Československej federácie na 
základe zákona o delení federácie vznikol vážny záväzok Slovenskej republike, zabezpečiť na vlastné 
náklady financovanie všetkých činností spojených s vyraďovaním JE A-1, nakladaním s RAO a VJP, 
ktoré vznikli do roku 1992. Ustanovením ÚJD SR...“

Odôvodnenie: 
Doplnenie dôležitej povinnosti a faktografie, ktorej dôsledky musí niesť SR a obyvateľstvo.

b) Navrhujeme na strane 11/96 vypustiť v  2. odseku text: „ ...rozhodnutie vlády o zámere postaviť v 
areáli Jaslovské Bohunice nový jadrový zdroj.“ Odôvodnenie v Úvode.

c) Navrhujeme do kapitoly vložiť nové body v znení: 
- Uplatňovať transparentnosť, zapájať a motivovať verejnosť pri rozhodovacích procesov v  rámci 
schvaľovania koncepčných plánov vyraďovania.

 – Realizovať efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami určenými na vyraďovanie jadrových 
zariadení a vytvárať podmienky pre nové využívanie uvoľňovaných objektov, stavebných konštrukcií, 
technologických zariadení a územia.

- Trvale sledovať vývoj a dobrú prax v aplikácii nových bezpečných a efektívnych spracovateľských a 
dekontaminačných technológií, účinných systémov ochrany zdravia zamestnancov a obyvateľstva pred 
ionizujúcim žiarením.

Odôvodnenie: 
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Považujeme ich za dôležité, ekonomicky a spoločensky významné.
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

5. Ku kapitole 3 ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ STRATÉGIE
V súlade s navrhovanými pripomienkami upraviť texty  ďalších častí Stratégie, resp. Variant. Rovnako 
prístupy ku kontinuálnemu vyraďovaniu nejadrových objektov by nemali byť paušálne, ale zadania by 
mali zohľadňovať Záverečné stanovisko k Správe o hodnotení vplyvov  na ŽP a schválený   Variant 
Stratégie. Podľa nášho názoru, ak  v základných východiskách Stratégie nie je uvedená žiadna bilancia 
skutočného stavu RAO a VJP v  súlade s evidovaným a odhadovaným inventárom, jeho umiestnenia, 
špecifikácia vyraďovaných objektov  a zariadení v dôveryhodných objemových ukazovateľoch, Stratégia 
celého vyraďovania, vrátane zdrojov  a nákladov je v  rozhodujúcej časti objektívne neposúditeľná. To 
platí aj o doterajšom vývoji vyraďovania JE A-1, kde sa z etapy Radiačne bezpečného stavu 
navrhnutého v roku 1994 odborným jadrovým auditóriom vláde a verejnosti, stal takmer nekonečný 
proces ďalších etáp. Ak nie sú k dispozícii konkrétne údaje, je potrebné verejnosti poskytnúť aspoň 
Varianty  Stratégie. Utajovanie môže mať veľmi negatívne dopady na správanie verejnosti, ktorá sa 
určenou mierou musí skladať na činnosti Stratégie.
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.
6. Ku kapitole 5 STRATÉGIA VYRAĎOVANIA Jadrových zariadení
Stratégia vyraďovania JE A-1 v  návrhu akceptuje pokračujúcu zmenu prístupov  s odsúvaním riešenia 
najvážnejších bezpečnostných a enviromentálnych rizík, dlhodobého skladu (DS) a objektu 44/10, 
ktorého kaly  sa predpokladajú spracovať do roku 2024. Neustále sa mení filozofia a rozsah TSU RAO, 
do ktorého sa presúva rad objektov z plánovaných a verejne neprerokovaných etáp vyraďovania je 
A-1, vytvárajú sa nové harmonogramy s termínmi vyradenia bezpečnostne najhorších objektov do 
rokov 2040 až 2070, teda takmer 100 rokov po prevádzkových a jadrových nehodách (1976 – 1977). 
Pritom nie sú zaručené životnosti bariér, umiestňovanie tisícov ton kontaminovaných zemín a betóny 
do stavebných jám, podzemných nádrží a priestorov v  objektoch č. 41/20, 44/10 a 44/20 sa v návrhu 
Stratégie berie ako „fakt“ (str.37/96). Rovnako ako to, že JE A-1 nebude vyradená na „ zelenú lúku“ v 
zmysle plánov vyraďovania a verejne deklarované záväzky nemajú v  svojvoľnom prístupe držiteľa 
povolenia voči verejnosti regiónu žiadnu cenu. Stratégiu s takouto alternatívou vyraďovania treba 
odôvodniť zákonnosťou a umožniť sa vyjadriť verejnosti. Práve preto treba predložiť aj iné variantné 
riešenia Stratégie. Stratégia vyraďovania JE V-1 je vo vecnom konflikte so Stratégiou vyraďovania JE 
A-1 z titulu rozdielnych prístupov MŽP SR daným Záverečným stanoviskom z posudzovania vplyvov na 
ŽP. Problematiku s vážnymi finančnými dopadmi na štátny rozpočet, zdroje NJF  a BIDSF je možné 
vyriešiť posúdením dopracovaných variant Stratégie.
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

7. Ku kapitole 6 NAKLADANIE S RADIOAKTÍVNYMI ODPADMI
a) Navrhujeme na strane 34/96 k lepšej orientácii verejnosti v druhom ods. textu „ ...v Slovenskej 
republike sa nenachádzajú ... ani nebudú nachádzať vysokoaktívne odpady“ a v predposlednom ods. 
„ ... Zvláštnym prípadom ... sú niektoré kvapalné, ale i pevné odpady pochádzajúce z JE A-1. Ich 
rádioaktivita (t. j. obsah alfa a beta/gama rádionuklidov)  je taká vysoká, že je možné s nimi nakladať 
iba po malých čiastkach, a to ...“. Tu je vhodné uviesť napr. polčas rozpadu týchto rádionuklidov. 

b) Navrhujeme zaradiť do Stratégie zriadenie  technologickej Výroby vláknobetónových kontajnerov 
priamo v areáli  JAVYS a. s. 

Odôvodnenie: 
Vytvorenie pracovných miest, vlastná výroba, zaručená kontrola kvality  a dodržiavania TP, doprava, 
veľké počty, dlhodobo, predpokladaná úspora nákladov (460 ks ročne).
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c) Navrhujeme na strane 36/96 poslednú vetu zmeniť takto: „ Do skladov sa odpady dávajú so 
záväzkom, že ...“ a nie iba s vedomím. 

Odôvodnenie: 
Vedomie nedáva verejnosti záruku odstránenia.

d) Navrhujeme k  problematike IRAO, rozhodnutiam UJD SR a UVZ SR povoľujúce skladovanie 
uzatvorených rádioaktívnych žiaričov v JE A-1 uvedené na strane  44 uviesť, že boli vydané v  rozpore 
s kompetenciami a nad rámec zákona č. 541/2004 Z. z. Atómového zákona a bez splnenia podmienok 
zákona č. 24/2006 Z. z. vo vtedy platnom znení. Rovnako sa postupuje pri zachytených rádioaktívnych 
materiáloch v SR bez informovania verejnosti a dodržiavania legislatívnych postupov. 

Odôvodnenie: 
Požadované doplnenie konštatovania dáva obraz o prístupe k rizikám a jadrovej lokalite, ktorá sa stala 
najnebezpečnejším zdrojom ohrozenia v SR.
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

8.  Ku kapitole 7 NAKLADANIE S VYHORETÝM JADROVÝM PALIVOM
a) Konštatujeme, že skladovanie VJP z jadrových elektrární mimo V-1 a V-2 v MSVP v Jaslovských 
Bohuniciach je v  rozpore s požiadavkou miestnej samosprávy, uplatnenej pri povoľovaní zvýšenia 
skladovacej kapacity a doby predĺženia skladovania VJP v MSVP. Táto skutočnosť bude verejnosťou 
zohľadnená pri riešení problémov skladovania VJP v prípade predĺženia životnosti JE V-2 na 60 rokov  i 
ďalších záujmoch v danej lokalite.

b) Hlbinné úložisko
Konštatujeme, že návrh Stratégie tak, ako predchádzajúce kapitoly  rozsiahle popisuje doterajší vývoj, 
bez návrhu záväzných etáp, postupov a termínov podmieňujúcich vybudovanie hlbinného úložiska do 
konkrétneho termínu. Združenie oceňuje spracovaný názor na zapojenie verejnosti v kapitole 7.2.2.1. 
vrátane úsilia pripraviť vhodné, záväzné a trvalé ekonomické a neekonomické stimuly  pre verejnosť, 
obce a mestá dotknuté prípravou, výstavbou, prevádzkou a monitoringom úložiska.
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

9. Ku kapitole 8 ZAANGAŽOVANIE VEREJNOSTI
a) Konštatujeme, že napriek používaniu princípu dobrovoľnosti prijať v území hlbinné úložisko, 
pripravujú sa ústretovo pre verejnosť, obce a mestá ekonomické a neekonomické stimuly. V 
jadrovoenergetických lokalitách Mochovce a najmä Jaslovské Bohunice, kde sa povrchovo skladujú a 
budú skladovať rovnaké RAO a VJP dlhú dobu s väčším rizikom a dopadmi, žiadne stimuly  sa 
nenavrhujú. Štát, ktorý  je zodpovedný za konečné riešenie v  danej oblasti, nemal by pristupovať k 
územiam a samosprávam diskriminačne.

b) Navrhujeme na strane 59/96 doplniť na koniec text: „Na základe súčasného stavu v nakladaní s 
RAO a VJP i z dôvodu zabezpečenia cieľov Stratégie v celom komplexe problematiky vyraďovania 
jadrových zariadení, ako reálne prebiehajúceho procesu, navrhuje sa prijať nasledovné postupy  a 
legislatívne opatrenia, ktoré uvádzame v  pripomienkach k Doložke vybraných vplyvov  v  bode 3 písm. 
d1, d2, d3, d4.  

Odôvodnenie: 
K d1 - Prijatím zákona o spoplatnení nakladania s RAO a VJP vznikne rovnaké právne prostredie, aké 
je vytvorené v  odpadovom hospodárstve. Zákon zároveň tvorí potrebný  chýbajúci ekonomický 
regulačný  nástroj, ktorý  poplatkami bude pozitívne vplývať na tvorbu a  celý proces  nakladania s RAO 
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a VJP až po etapu uloženia (viď odôvodnenie v prílohe č. 1 týchto pripomienok  v návrhu zásad 
citovaného zákona).

K d2 - Prijatím samostatného Zákona o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu bude 
vyriešená výška zákonného poistenia v súlade s Viedenským dohovorom a nejasné postupy 
vyplývajúce z § 29 Atómového zákona 541/2004 Z. z.

K d3 - Prijatím zákona č. 582/2004 Z. z. v  časti 9 – Daň za jadrové zariadenie vznikne vyvážené 
postavenie jadrových zariadení pred zákonom v  pomere rizík a dopadov  na územie a obyvateľstvo 
regiónu.

K d4 – Verejnosť dotknutá existenciou a prevádzkou jadrových zariadení má právo poznať rozsah,  
podmienky a spôsob aplikácie zmluvného  poistenia náhrad jadrových škôd.
Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

10. KU KAPITOLE 12 ZHRNUTIE, ZÁVERY A ODPORÚČANIA PRE IMPLEMENTÁCIU 
STRATÉGIE

a) V oblasti infraštruktúry žiadame doplniť:

• Prijať a zabezpečiť trvalú účinnosť Zákona o spoplatnení nakladania s RAO a VJP, ktorého 
návrh Zásad zákona tvorí prílohu č.1 týchto pripomienok a tým budú zabezpečené primerané 
vzťahy a záujmy  medzi držiteľmi príslušných povolení podľa Atómového zákona č. 541/2004 
Z. z. a dotknutými obcami, správcami poplatku.

• Termín: 2014
• Zodpovedný: Ministerstvo hospodárstva SR
• Prijať a zabezpečiť trvalú účinnosť samostatného Zákona o občianskoprávnej zodpovednosti 

za jadrovú škodu minimálne v rozsahu a spôsobom spracovaným ÚJD SR v r. 2010 v  zmysle 
Viedenského dohovoru a Spoločného dohovoru medzi Viedenským a Parížskym dohovorom s 
podmienkou prijatia záväzku štátu, úhrady nie iba pomernej, ale celkovej výšky jadrovej škody 
voči obetiam jadrových havárií. Za tejto podmienky je možné znížiť povinné poistenie na 
minimum a šetriť na výdavkoch povinného zmluvného poistenia JAVYS a.s. a SE a.s.

• Termín: 2014
• Zodpovedný: Ministerstvo hospodárstva SR
• Prijať novelu zákona č. 582/2004 Z. z. v časti 9 – Daň za jadrové zariadenie tak, aby 

podliehali dani za jadrové zariadenie všetky jadrové zariadenia a nie len jadrové zariadenie, 
ktoré vyrába elektrickú energiu. Právny predpis vytvorí podmienky na väčšiu toleranciu 
verejnosti voči súčasným i prípadným budúcim jadrovým zariadeniam v SR.

• Termín: 2014
• Zodpovedný: Ministerstvo hospodárstva SR
• Vo variantoch Stratégie zabezpečiť v  súlade s ustanoveniami čl.10 Smernice 2011/70/ 

EUROATOM, aby v rámci transparentnosti s nakladaním s RAO a VJP bola verejnosť 
informovaná aj o spôsobe riešenia možných havárií a jadrových škôd zabezpečením prístupu a 
zverejním obsahu povinných poisťovacích zmlúv držiteľmi povolení.

• Termín: 2013
• Zodpovedný: Ministerstvo hospodárstva SR

  b)   V oblasti ukončovania prevádzky a vyraďovania  jadrových zariadení

        V poslednom bode návrhu odporúčame upraviť znenie takto:
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• Aktualizovať koncepčné plány vyraďovania reaktorových a nereaktorových jadrových zariadení 
podľa odporúčaného Záverečného stanoviska, ktoré bude vydané MŽP SR k  Správe o 
hodnotení vplyvov  na ŽP po verejnom prerokovaní variantov Stratégie podľa zákona č. 
24/2006 Z. z. 

• Termín: 2013, 2014
• Zodpovedný: Ministerstvo hospodárstva SR, držiteľ povolenia na prevádzku.

Túto pripomienku považuje ZMOS za obyčajnú.

H) K návrhu Koncepcie štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020 uplatnil 
ZMOS nasledovné pripomienky:
V medzirezortnom pripomienkovom konaní bol zverejnený  pod. č. 2012-16124/51036:15-10 materiál 
Koncepcia štátnej politiky  v oblasti športu – Slovenský šport 2020 (ďalej len koncepcia). Združenie 
miest a obcí Slovenska (ďalej len ZMOS) listom č.j 500/2012 z 23.11.2012 požiadalo o predĺženie 
termínu na predloženie pripomienok k materiálu. Očakávame preto, že uvedené pripomienky  ZMOS 
budú zaradené do vyhodnotenia.
ZMOS víta snahu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a vlády  Slovenskej republiky 
pripraviť a realizovať koncepciu štátnej politiky v oblasti športu do roku 2020. Podporuje tie ciele 
koncepcie, ktoré prinášajú obrat na chápaní významu telesnej kultúry  pre spoločnosť, ako aj 
skutočnosť, že koncepcia stavia šport medzi priority  štátu. Za hlavný strategický  cieľ je považovaný 
šport pre všetkých. 

Odporúčame, aby predložený návrh koncepcie bude termínovo konkrétnejší a dopracovaný o: 
1. návrhy na jasné vymedzenie pôsobnosti (zodpovednosti) orgánov verejnej správy v oblasti 

športu a športových aktivít, vrátane prijatia nového zákona o športe. Jeho prijatie patrí medzi 
základné priority ZMOS.

2. formy, postupy a orientačný  návrh objemu finančných prostriedkov zo štátnych zdrojov na 
podporu zabezpečenia športových, turistických a telovýchovných aktivít na miestnej úrovni. 

Odôvodnenie: 
Na obce boli zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 
obce a vyššie územné celky  v znení neskorších  predpisov prenesené aj pôsobnosti na úseku telesnej 
kultúry, ale bez vyčlenenia finančných prostriedkov na ich realizáciu. 
Uvedená pripomienka je zásadná.   

Okrem toho ZMOS uplatňuje nasledovné zásadné pripomienky:

1. Mestám a obciam možno ukladať povinnosti a úlohy iba zákonom. V predloženom návrhu koncepcie 
navrhujeme vypustiť (preformulovať) povinnosť  pre obec, na odporúčania pre obce za plnenie 
opatrení.  V zmysle všeobecnej pripomienky ZMOS je potrebné najskôr jasne stanoviť pôsobnosti a 
zodpovednosť za výkon pôsobností. V tejto súvislosti navrhujeme vypustiť bod 1 v  návrhu opatrení na 
realizáciu cieľa na str. 13. 

2. Nestotožňujeme sa s návrhom, že v  špecifickom cieli pre naplnenie strategického cieľa 2 (Úspešná 
športová reprezentácia) má byť taxatívne vymenovaný len Národný futbalový  štadión. Nakoľko ide o 
koncepčný materiál je možné predpokladať aj prípadné budovanie inej národnej športovej 
infraštruktúry. Navrhujeme druhú časť vety v odrážke 2 na str. 10 vypustiť.

3. Navrhujeme doplniť príslušné časti koncepcie aj o možnosti podpory, metodickej činnosti a 
vzdelávania pedagógov na materských školách. Tieto školské zariadenia považujeme za úroveň, na 
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ktorej sa získavajú prvé návyky a vzťah k športu a k pohybovým aktivitám. Úloha motivácie, prípravy 
pedagogických zamestnancov pre túto oblasť je nezastupiteľná.

4. Navrhujeme vypustiť podkapitolu „4.5 Financovanie z verejných zdrojov na miestnej úrovni“. 
Nepovažujeme za potrebné, aby k  prezentovaniu príkladov  dobrej praxe a stransparentnenia 
finančných tokov na miestnej a regionálnej úrovni Ministerstvo školstva viedlo centrálny register 
finančných prostriedkov vynaložených na šport z rozpočtov  obcí a vyšších územných celkov, ako aj z 
rozpočtov organizácií, v ktorých majú subjekty  územnej samosprávy podiel. Obce bude 
administratívne zaťažovať nahlasovanie údajov do registra ministerstva. 
5. Vo všetkých častiach koncepcie žiadame nahradiť slovné spojenie centrum voľného času, slovným 
spojením školské zariadenie. Úlohy a povinnosti by mali byť koncipované pre širší okruh školských 
zariadení, nielen pre centrá voľného času, ktorých účel vzniku a zakladania bol pôvodne iný.

6. Žiadame rešpektovať požiadavky miestnych územných samospráv, ktoré uplatnili v pripomienkovom 
konaní ku koncepcii na zriaďovanie Národných športových centier a k  budovaniu športovej 
infraštruktúry. Nepovažujeme v  súčasnosti za prioritné vynakladať finančné prostriedky zo štátnych 
zdrojov na vytváranie športových centier len na vysokých školách, na zabezpečenie účasti 
vysokoškolských športových klubov v najvyšších súťažiach vo vybraných kolektívnych športoch. 
Odporúčame, aby  sa v prvom rade riešil problém povinnej a nepovinnej výuky telesnej výchovy na 
vysokých školách. Podobne, nie je pre spoločnosť prioritnou ani „povinná“ účasť vysokoškolských 
športových klubov v najvyšších súťažiach ( podkapitola “1.5 Športová činnosť študentov vysokých 
škôl” 2. Bod).

7. Jedným zo základných zdrojov financovania športu mali byť odvody stanovené určitým percentom 
pre prevádzkovateľov štátom uznaných lotérií z ich vykázaných tržieb za hry, internetové a tipovacie 
súťaže, nie len výnosy  z tipovacích súťaží. Tento objem zdrojov by mať byť následne pomerným 
spôsobom rozdelený  pre jednotlivé úrovne verejnej správy podľa podielu na financovaní a podpore 
športu. Podľa názoru ZMOS by išlo o zásadnú zmenu financovania, ktorá by  prispela nielen k 
financovaniu športu na všetkých úrovniach verejnej správy, ale stransparentnila by aj proces tzv. 
optimalizácie nákladov  spoločností, s cieľom účelového využitia týchto odvodov na šport. Časť 
nákladov na šport a rozvoj telesných aktivít by zaplatili samotní tipujúci. V tomto duchu navrhujeme 
zapracovať návrh do koncepcie.

8. Vypustiť podkapitolu „4.5 Financovanie z verejných zdrojov na miestnej úrovni“. Nepovažujeme za 
potrebné, aby s cieľom prezentovať príklady  dobrej praxe a stransparentnenia finančných tokov na 
miestnej a regionálnej úrovni ministerstvo viedlo centrálny  register finančných prostriedkov 
vynaložených na šport z rozpočtov obcí a vyšších územných celkov, ako aj z rozpočtov  organizácií, v 
ktorých majú subjekty územnej samosprávy podiel. Obce bude administratívne zaťažovať 
nahlasovanie údajov do registra ministerstva. 

9. Žiadame preformulovať bod. 7 na str. 33. Zásadne odmietame návrhy na zmenu financovania miest 
a obcí – zvýhodňovanie daňového zaťaženia pre fyzické osoby, oslobodenia od dane z nehnuteľností a 
pod. Tento krok  by v  praxi znamenal zásah do princípov  financovania miest a obcí, do princípov 
fiškálnej decentralizácie.

Obyčajné pripomienky:

10. Časť C, kapitola „1. Šport a zdravie“. Konštatovanie „Predovšetkým je nutné zabezpečiť všetkým 
obyvateľom voľný prístup do siete verejnej športovej  infraštruktúry  na lokálnej úrovni” je 
problematické na všetkých úrovniach. Majitelia alebo prevádzkovatelia športových objektov (najmä 
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finančne náročnejších na prevádzku, údržbu a pod. – napr. bazény, umelé ľadové plochy, športové 
haly) nemôžu garantovať, resp. splniť požiadavku, aby bol do nich voľný, resp. otvorený  (bezplatný) 
prístup. 

11. Materiál sa venuje aj tzv. športovým poukazom. Ich prípadné opakované zavedenie do praxe nie je 
uvedené v žiadnom z opatrení koncepcie. V prípade ich aplikácie je potrebné zapracovať návrh 
legislatívne úpravy, metodiku a kritériá ich využívania.
12. Na str. 13 je úloha na rozpracovanie koncepcie športu na podmienky samosprávnych krajov  a obcí. 
Považujeme ju za duplicitnú, zámery  v  oblasti školstva ako takého si obce definujú v  plánoch 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

13. Na str. 17 úloha 3 je v  texte uvedené prijať opatrenia na zefektívnenie štátneho príspevku na 
záujmovú činnosť detí a mládeže. Žiadame vypustiť uvedený  text, nakoľko podľa názoru ZMOS 
neexistuje žiadny štátny príspevok na záujmovú činnosť detí a mládeže. Výnos dane z príjmov 
územnej samosprávy je vlastným príjmov obcí, nie podielom na štátnej dani.

14. Odporúčame upraviť odbornú terminológiu – najmä:
a) názvy právnických osôb, inštitúcií v súlade so súčasne platným znením. Napríklad v materiáli sa 
uvádzajú okresné úrady ako vlastníci športových nehnuteľností.
V celom materiáli uvádzať presné označenie právnych noriem, resp. odkazy na ne. Napríklad jedným z  
opatrení je: „Pripraviť vykonávací predpis k zákonu o športe - rozpracovanie Usmernenia  EÚ o fyzickej 
aktivite“. Nie je jasné, o aký zákon o športe ide. 

3. Návrhy materiálov predložené na rokovanie vlády Slovenskej 
republiky 

33. rokovanie vlády SR – 07.11.2012

Vláda SR schválila:

1. 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;

2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v  zdravotníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov;

3. Návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

4. Návrh zákona o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013;

5. Návrh 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. s pripomienkami prijatými na rokovaní 
vlády a uložila ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pred predložením návrhu zákona do 
Národnej rady SR uskutočniť rokovanie so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska;
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6. 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 Slovenskej republiky č. 168/2011 Z. z.;

7. Návrh Štatútu Legislatívnej rady vlády  SR a návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády 
SR.

V bode rokovania „Rôzne“ predseda vlády požiadal podpredsedu vlády a ministra financií, 
podpredsedu vlády  a ministra vnútra, ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ministerku 
zdravotníctva, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny a ministra školstva, vedy, výskumu a športu o 
uskutočnenie rokovaní s predstaviteľmi vyšších územných celkov a Združenia miest a obcí Slovenska k 
témam určeným na spoločné rokovanie vlády, ktoré sa uskutoční 21. novembra 2012 o 10.00 h. v 
Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády  SR a prípravu a predloženie materiálov s návrhmi 
uznesení vlády SR najneskôr do 19. novembra 2012.

34. rokovanie vlády SR – 14.11.2012

Vláda SR schválila:

1. Návrh zákona o pozemkových spoločenstvách - nové znenie;

2. 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. z.

35. rokovanie vlády SR – 21.11.2012

Na 35. rokovanie vlády  SR boli prizvaní nasledovní zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska: 
Jozef Dvonč, predseda ZMOS a primátor mesta Nitra, Michal Sýkora, 1. podpredseda ZMOS a starosta 
obce Štrba, Vladimír Bajan, podpredseda ZMOS a starosta mestskej časti Bratislava – Petržalka, Viera 
Krakovská, podpredsedníčka ZMOS a starostka obce Brusno, Božena Kováčová, predsedníčka sekcie 
sociálnych vecí, marginalizovaných komunít a zdravotníctva Rady  ZMOS a starostka obce Janova 
Lehota, Ľubomír Parízek, predseda sekcie školstva, mládeže, športu a vzdelávania Rady  ZMOS a 
primátor mesta Senica, Miroslav Rejda, predseda sekcie finančnej a informatiky Rady ZMOS a primátor 
mesta Turzovka, Štefan Bieľak, predseda sekcie verejnej správy, kontroly, bezpečnosti a armády Rady 
ZMOS a primátor mesta Spišská Belá.

1. Vláda SR vzala na vedomie Predstavenie Výročnej správy  Európskeho dvora audítorov o plnení 
rozpočtu EÚ za rozpočtový rok 2011 členom Európskeho dvora audítorov Ladislavom Balkom.

2. Vláda SR prerokovala Správu o niektorých problémoch v oblasti územnej samosprávy a 
návrhy na ich riešenie a následne prijala Uznesenie vlády SR č. 638 z 21. novembra 2012 
(č.m.: 39097/2012) v nasledovnom znení:

Vláda

A. berie na vedomie 

A.1. Správu o niektorých problémoch v oblasti územnej samosprávy a návrhy na ich riešenie;
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B. ukladá

ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu
ministrovi hospodárstva
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
ministerke zdravotníctva
vedúcemu úradu vlády 

B.1. zabezpečiť dofinancovanie všetkých oprávnených výdavkov predložených v žiadostiach o platbu 
do 31. augusta 2012 v rámci nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ

do 31. decembra 2012

ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
podpredsedovi vlády a ministrovi financií
ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu
ministrovi životného prostredia
ministrovi hospodárstva
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
ministerke zdravotníctva
vedúcemu úradu vlády 

B.2. zahájiť proces odstraňovania administratívnych bariér pri implementácii fondov EÚ

do 31. decembra 2012

podpredsedovi vlády a ministrovi financií

B.3. predložiť návrh novely nariadenia vlády Slovenskej republiky  č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

a) v nadväznosti na platné znenie zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
b) tak, aby pre rok 2013 platili pre rozdeľovanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve údaje o 
počte obyvateľov platné pre rozdeľovanie dane v roku 2012

do 15. decembra 2012

B.4. predložiť návrh novely  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v  znení neskorších predpisov 
tak, aby

a) príjmy obcí a vyšších územných celkov a ich rozpočtových organizácií z predaja ich majetku boli od 
dane oslobodené už pri podaní daňového priznania za rok 2012
b) pre všetky daňové subjekty bola uložená povinnosť podať daňové priznanie v lehote do troch 
kalendárnych mesiacov  po skončení zdaňovacieho obdobia s výnimkou daňových subjektov, u ktorých 
súčasťou daňového priznania sú aj príjmy zo zahraničia

do 31. decembra 2012

B.5. uvoľniť z kapitoly  Všeobecná pokladničná správa do kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR prostriedky v sume 52 mil. eur na financovanie sociálnych služieb pre územnú samosprávu

do 31. januára 2013
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B.6. predložiť návrh novely  zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  po vzájomnej dohode so Združením samosprávnych 
krajov SK8, na základe ktorej budú samosprávne kraje vrátane organizácií v  ich zriaďovateľskej 
pôsobnosti povinne viesť účty a realizovať svoj rozpočet výlučne v Štátnej pokladnici 

do 30. júna 2013

B.7. predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o elektronickom výkone verejnej moci a o zmene a 
doplnení  niektorých zákonov

do 31. marca 2013

B.8. analyzovať možnosti úpravy výberu a prerozdeľovania daní z príjmu a dane z motorových vozidiel 
a navrhnúť legislatívne zmeny

do 30. júna 2013

B.9. v  spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska analyzovať možnosť pozastavenia povinnosti 
zostavovania programového rozpočtu a auditu účtovných závierok  obcí za rok 2013 s cieľom 
optimalizovať administratívnu a finančnú náročnosť pri zachovaní zodpovedajúcej miery uistenia o 
relevantnosti a transparentnosti údajov o hospodárení s verejnými financiami

do 31. decembra 2013

B.10.      

a) pripraviť komplexnú novelu zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov, ktorá by  mala viesť k 
spravodlivejšiemu vyrubovaniu dane z nehnuteľnosti na základe trhovej hodnoty (polohová renta); 
zabezpečiť rozšírenie predmetu dane z nehnuteľnosti 
b) vytvoriť na tento účel potrebnú dátovú infraštruktúru

do 31. decembra 2013

ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

B.11. vyhlásiť výzvu na opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť 
regiónov pre kraje s disponibilnou regionálnou alokáciou Regionálneho operačného programu

do 31. decembra 2012

B.12. predložiť riešenie na dorovnanie regionálnych alokácií v súlade so schváleným plánom 
Regionálneho operačného programu

do 31. decembra 2012

B.13. vyhlásiť výzvu na opatrenie 4.1a, 4.1c – Regenerácia sídiel a 5.1 Regionálne komunikácie 
zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov na odstraňovanie škôd spôsobených ničivými povodňami 
v roku 2010 zo zdrojov  dodatočne alokovaných do Regionálneho operačného programu uznesením 
vlády SR č. 566/2010

do 31. januára 2013

B.14. v spolupráci so Združením samosprávnych krajov SK8 a so Združením miest a obcí Slovenska 
analyzovať možnosti aktualizácie Splnomocnenia o delegovaní právomocí Riadiaceho orgánu na 
sprostredkovateľský orgán pre Regionálny operačný program

do 28. februára 2013

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
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B.15. 

a) predložiť návrh novely  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, 
aby  bolo verejné obstarávanie pre orgány územnej samosprávy jednoduchšie, pričom však ostane 
zachovaná jeho transparentnosť

do 31. marca 2013

b) predložiť návrh novely  zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov  (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

do 30. júna 2013

ministrovi spravodlivosti

B.16.      

predložiť návrh novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v  znení neskorších predpisov s cieľom riešiť 
problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe vrátane problémov  orgánov  územnej samosprávy  pri 
vykonávaní tohto zákona

do 31. marca 2014

ministrovi životného prostredia

B.17.       

v spolupráci so Združením samosprávnych krajov  SK8 a so Združením miest a obcí Slovenska 
vyhodnotiť stav plnenia záväzkov, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala v Zmluve o pristúpení k 
EÚ v oblasti starostlivosti o životné prostredie a navrhnúť spôsob riešenia plnenia týchto záväzkov 

do 30. júna 2013

B.18.      

zabezpečiť prípravu nového zákona o odpadoch, v ktorom by  mala byť rozšírená zodpovednosť 
výrobcov a dovozcov, riešený opustený odpad a komunálny odpad a spôsob jeho financovania

a) legislatívny zámer zákona 

do 30. júna 2013

b) návrh zákona 

do 31. decembra 2013

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu

B.19.      

vyhlásiť výzvu v  Operačnom programe Vzdelávanie v  opatrení 4.1 Premena tradičnej školy  na 
modernú  pre Bratislavský kraj

do 31. januára 2013

B.20.    

po spracovaní a vyhodnotení auditu výkonu kompetencií verejnej správy, v súlade s uznesením vlády 
SR č. 465 z 19. septembra 2012, otvoriť rokovania s orgánmi územnej samosprávy o financovaní 
neštátnych základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení
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do 30. septembra 2013

B.21.    

prehodnotiť koeficienty  prevádzkovej náročnosti v rámci normatívu pre stredné školy  a navrhnúť novú 
kategóriu škôl pre športové triedy stredných škôl

do 30. septembra 2013

B.22.      

navrhnúť také legislatívne úpravy v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v  školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré vo veci 
vymenúvania a odvolávania riaditeľov škôl a školských zariadení zrovnoprávnia samosprávne kraje ako 
zriaďovateľov s postavením neštátnych zriaďovateľov

do 30. septembra 2013

B.23.      

v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v  znení neskorších predpisov zmeniť spôsob zápisu žiakov na stredné školy v rámci 
prijímacieho konania určením jedného termínu zápisu 

do 30. júna 2014

B.24.     

odstrániť duplicitu externej a internej časti maturitnej skúšky zo všeobecno-vzdelávacích predmetov – 
v súvislosti s ukončovaním štúdia na konzervatóriách v rámci pomaturitného štúdia, povoliť 
organizovať kvalifikačné štúdium vo vzdelávacích programoch tým uchádzačom, ktorí už získali úplné 
stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie

do 30. júna 2014

ministerke zdravotníctva

B.25.       

v spolupráci so zástupcami samosprávnych krajov prijať opatrenia na zlepšenie situácie v regionálnom 
zdravotníctve na Slovensku

do 31. januára 2013

B.26.      

v spolupráci s predsedami samosprávnych krajov  a primátormi dotknutých miest vykonať optimalizáciu 
verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s cieľom finančnej stabilizácie 
nemocníc 

do 31. decembra 2013

B.27.      

vypracovať a predložiť na rokovanie vlády alternatívy riešenia nepriaznivej ekonomickej situácie 
nemocníc, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov

do 31. decembra 2013

ministerke zdravotníctva

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
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B.28.      

v spolupráci so Združením samosprávnych krajov  SK8 a so Združením miest a obcí Slovenska posúdiť 
využitie nadbytočných kapacít doterajších zdravotníckych zariadení s cieľom zriadenia zariadení 
zameraných na kvalitné a komplexné sociálne a zdravotné služby  určené pre starších ľudí a pre 
občanov so zdravotným postihnutím

do 31. decembra 2013

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny

B.29.       

v spolupráci so Združením samosprávnych krajov SK8 a so Združením miest a obcí Slovenska pripraviť 
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 (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov, ktorého účelom bude systémové riešenie poskytovania sociálnych služieb

do 31. júla 2013

B.30.     

vytvoriť podmienky pre financovanie terénnej opatrovateľskej služby  aj prostredníctvom Operačného 
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v období rokov 2013 – 2015

do 31. marca 2013

B.31.      

pokračovať v rámci Priorít dotačnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v podpore 
odstraňovania bariér v zariadeniach sociálnych služieb v rokoch 2013 - 2015

priebežne

ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

B.32.      

analyzovať možnosť realokácie z ostatných operačných programov do Regionálneho operačného 
programu

do 28. februára 2013

B.33.      

po dohode so Združením samosprávnych krajov SK8 a so Združením miest a obcí Slovenska v 
programovom období 2014 - 2020 zohľadniť potreby regiónov, miest a obcí a posúdiť možnosti 
zvýraznenia postavenia a zodpovednosti samosprávnych krajov v procese implementácie fondov EÚ

do 30. júna 2013

B.34.      

v spolupráci s ministrom spravodlivosti zabezpečiť prípravu legislatívnych zmien potrebných na 
uľahčenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod pozemnými komunikáciami v  správe 
vyšších územných celkov, miest a obcí

do 30. júna 2013

B.35.      
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v spolupráci s vyššími územnými celkami pripraviť návrh efektívneho systému harmonizácie 
objednávania výkonov dopravných služieb železničnej dopravy a pravidelnej prímestskej autobusovej 
dopravy

do 30. novembra 2013

ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
podpredsedovi vlády a ministrovi financií

podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí

B.36.      

presadzovať v  programovom období 2014 - 2020 finančnú alokáciu pre „Zvýšenie prístupnosti k 
širokopásmovému internetu“ v objeme minimálne 100 mil. eur zo štrukturálnych fondov

do 31. decembra 2013

B.37.      

v spolupráci so Združením samosprávnych krajov  SK8 a so Združením miest a obcí Slovenska posúdiť 
možnosť uzatvorenia územnej dohody ešte pred prípravou Partnerskej dohody na roky 2014 - 2020

do 30. júna 2013

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

B.38.      

v skrátenom legislatívnom konaní legislatívne obmedziť tranzit nákladných vozidiel na cestách II. a III. 
triedy 

do 30. júna 2013

B.39.       

zabezpečiť výkon pravidelných a efektívnych policajných kontrol týkajúcich sa dodržiavania obmedzení 
prejazdov nákladnej dopravy

od 1. januára 2013

podpredsedom vlády
ministrom
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy

B.40.       

predložiť návrh optimalizácie financovania vyšších územných celkov, miest a obcí v  nadväznosti na 
výsledky auditu verejnej správy v súlade s uznesením vlády SR č. 465 z 19. septembra 2012

do 31. decembra 2013

B.41.      

spolupracovať v  priebehu spracovania auditu verejnej správy a jeho výsledkov  so Združením 
samosprávnych krajov SK8 a so Združením miest a obcí Slovenska

do 31. júla 2013

podpredsedovi vlády a ministrovi financií
ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
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ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu
ministrovi životného prostredia
ministrovi hospodárstva
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
ministerke zdravotníctva
vedúcemu úradu vlády 

B.42.      

zosúladiť finančné vzťahy medzi obcami a štátom v  nadväznosti na novelu Obchodného zákonníka, ak 
obce podľa zákona alebo v  zmysle implementácie EÚ projektov  vstupujú do obchodných vzťahov  a 
obstarávajú tovary a služby

do 1. februára 2013

vedúcemu úradu vlády 

B.43.       

sprístupniť všetky potrebné funkcionality  Ústredného portálu verejnej správy nevyhnutné pre 
poskytovanie elektronických služieb VÚC popísané v Zmluvách o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku pre elektronické služby VÚC  a upresnené do 31. decembra 2012 v zmysle štúdií 
uskutočniteľnosti pre Ústredný portál verejnej správy

do 31. decembra 2013

C. mení
C.1.        
termín úlohy v  bode B.19 uznesenia vlády SR č. 820 z 25. novembra 2009 z „do 31. marca 2010“ na 
„do 31. decembra 2014“;

D. odporúča

predsedovi Združenia samosprávnych krajov SK8
predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska

D.1. poskytnúť súčinnosť ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov  štátnej správy pri 
spracovaní auditu verejnej správy a jeho výsledkov

priebežne.

Vykonajú:       podpredsedovia vlády 
ministri 
predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy

Na vedomie:  predseda Združenia samosprávnych krajov SK8
predseda Združenia miest a obcí Slovenska

2. Vláda súhlasila s návrhom Výboru Národnej rady  SR pre financie a rozpočet na vydanie 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 (tlač 323) s 
pripomienkami prijatými na rokovaní vlády.

36. rokovanie vlády SR – 28.11.2012

Vláda SR schválila:
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1.Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR;

2.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 326/2005 Z. 
z. o lesoch v znení neskorších predpisov s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

3.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 
samospráve v znení neskorších predpisov;

4.Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty  hospodárskeho 
chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov;

5.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;

6.Návrh na určenie nepoužitia vlastníckeho oddelenia prevádzkovateľa prepravnej siete a pozíciu štátu 
na základe ktorej, pri prípadnom presune majetku v  rámci vertikálne integrovaného podniku na 
základe § 55 ods. 3 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a pri ďalšom nakladaní s ním, musí zostať zachované právo štátu alebo Fondu 
národného majetku SR v nezmenenom rozsahu obdobne, ako je to pri rozhodovaní v  spoločnosti 
SPP a. s.;

7.Návrh základných princípov na prípravu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na 
programové obdobie 2014 – 2020 s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

8.Štatút podpredsedu vlády SR pre investície a Dodatok č. 3 k  Štatútu Rady vlády SR pre Partnerskú 
dohodu na roky 2014 – 2020 s pripomienkou prijatou na rokovaní vlády.

Vláda SR súhlasila:

1. s bezodplatným prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Finančného 
riaditeľstva Slovenskej republiky, uvedeného v  prílohe uznesenia, na Mesto Skalica, v  zmysle 
zákona č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej 
republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov;

2. s návrhom Mandátového a imunitného výboru Národnej rady  SR na vydanie zákona, ktorým sa 
mení zákon Slovenskej národnej rady  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(tlač 233) s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády.

Vláda SR zrušila úlohu č. 6 v mesiaci marec z Plánu práce vlády  SR na rok 2011, schváleného 
uznesením vlády SR č. 892 z 15. decembra 2010 - Analýza činnosti Recyklačného fondu.

Vláda SR zobrala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch konania misie Medzinárodnej agentúry 
pre atómovú energiu – Integrované overenie dozornej činnosti (IRRS MAAE) Úradu jadrového dozoru 
SR 27. mája až 7. júna 2012.

37. rokovanie vlády SR – 05.12.2012
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Vláda SR:

zobrala na vedomie Správu o základných otázkach justície a analýzu sociálno-ekonomickej situácie 
regiónu Kysúc (okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto) a návrhy na zlepšenie v sociálnej 
a hospodárskej oblasti;

uložila 

podpredsedovi vlády a ministrovi financií 

B.1.    uvoľniť v zmysle § 3 Výnosu MF SR č. 26825/2005 – 441 finančné prostriedky vo výške 1 153 
000 eur z kapitoly Všeobecná pokladničná správa na aktivity  zlepšujúce sociálno – ekonomickú 
situáciu okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto podľa prílohy tohto uznesenia, z toho 700 000 
eur Úradu Žilinského samosprávneho kraja pre Kysuckú nemocnicu na zlepšenie 
tepelnotechnických parametrov budovy a riešenie havarijného stavu technických zariadení

do 21. decembra 2012

B.2.   v spolupráci s predsedom Žilinského samosprávneho kraja predložiť na rokovanie vlády 
informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia prijatého na výjazdovom rokovaní vlády

do 30. novembra 2013 a každoročne

ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

B.3.    realizovať kroky potrebné pre zaradenie stavby D3 Žilina, Strážov – Brodno do zásobníka OPD 
a následne zabezpečiť začatie výstavby úseku

do 31. októbra 2013

B.4.  realizovať kroky  potrebné pre zaradenie stavby D3 Svrčinovec – Skalité do zásobníka OPD 
a následne zabezpečiť začatie výstavby úseku

do 28. júna 2013

B.5.   zabezpečiť ukončenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov na úseku D3 Čadca, Bukov  – 
Svrčinovec 

do 31. decembra 2013

B.6.   zabezpečiť začatie územného konania na stavbu úseku D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto 
v súlade s rozhodnutím Najvyššieho súdu SR

do 31. mája 2013

B.7.  ukončiť rokovania medzi SR a ČR o medzivládnej dohode o bode prepojenia a urýchliť proces 
prípravy rýchlostnej cesty R5 v úseku Svrčinovec (od križovatky s D3) – štátna hranica SR - ČR

do 31. decembra 2014

B.8.   zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie a výstavbu svetelnej signalizácie na križovatke 
cesty I/11 – D3 v Čadci

do 31. júla 2013

B.9.   zabezpečiť začatie výstavby stavby I/12 Čierne – zosuv a I/64 Bytčica – bodová závada  

do 31. júla 2013
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B.10.  realizovať opravy nadmerne poškodených krytov vozoviek cesty  I/18 v  úseku od horského 
priechodu Bumbálka po Pančavu, cesty  I/11 v úseku hraničný  prechod Svrčinovec po Oškerdu 
a cesty I/12 v úseku Svrčinovec po štátnu hranicu SR - PL 

do 31. decembra 2014

B.11. prehodnotiť zámer budovania koridoru prepájajúceho Vážsku vodnú cestu s Oderskou vodnou 
cestou

do 31. júla 2013

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny

B.12.  podporiť, v  súlade s uznesením vlády SR č. 191 zo 16. mája 2012 a Operačným programom 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia a v súlade s platnými právnymi predpismi, zamestnávanie 
znevýhodnených skupín na trhu práce, najmä mladých ľudí do 29 rokov, starších ľudí nad 50 
rokov a dlhodobo nezamestnaných občanov v regióne Kysuce

do 31. decembra 2014

ministrovi hospodárstva

B.13.  vyhľadávať prostredníctvom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu investície, 
prednostne s vyššou pridanou hodnotou, vhodné na etablovanie v  okresoch Čadca a Kysucké 
Nové Mesto, s cieľom zlepšiť konkurenčné postavenie regiónu a generovať nové pracovné 
miesta

do 31. decembra 2013 a každoročne

B.14.  vyhľadávať a podporovať predovšetkým inovatívne projekty v sektore malých a stredných 
podnikov  prostredníctvom subvenčného systému ministerstva hospodárstva s cieľom posilniť 
postavenie podnikov regionálneho významu

do 31. decembra 2013 a každoročne

ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

B.15.  prijať opatrenia na optimalizáciu distribúcie a spracovania vyťaženej drevnej hmoty v regióne 
štátnym podnikom Lesy SR, š. p., s cieľom podporiť regionálny drevospracujúci priemysel 
a regionálnu zamestnanosť 

do 28. marca 2013

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra

B.16.  vykonať opatrenia k zabezpečeniu plynulosti a  bezpečnosti cestnej premávky, zníženia 
neúmerného zaťažovania ciest preťažením motorových vozidiel na vybraných úsekoch ciest 
v Žilinskom kraji s dôrazom na úseky ciest I/11 Žilina – Čadca a I/18 Žilina - Martin 

do 31. decembra 2012 a každoročne

B.17.  optimalizovať tabuľkové miesta príslušníkov Policajného zboru na Obvodnom oddelení 
Policajného zboru Kysucké Nové Mesto a v okrese Čadca

do 31. decembra 2013

B.18. optimalizovať početné stavy príslušníkov  Hasičského a záchranného zboru na staniciach v Čadci, 
Turzovke a v Kysuckom Novom Meste 
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do 31. decembra 2013

B.19. zabezpečiť dovybavenie hasičskej stanice v Kysuckom Novom Meste hasičskou technikou na 
zabezpečenie zásahovej činnosti

do 31. decembra 2013

ministrovi životného prostredia

B.20.  podporiť projekty v oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v rámci doteraz 
neriešených aglomerácií v lokalite Kysúc v súlade s Národným programom Slovenskej republiky 
pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení 
smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES 
v závislosti od stavu disponibilných finančných prostriedkov

do 31. decembra 2013

podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí
podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
ministrovi hospodárstva 

B.21.  pri príprave zasadnutí Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu a 
Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu využiť podnety 
predstaviteľov  okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto, týkajúcich sa konkrétnych foriem 
spolupráce  a spoločných projektov s Poľskou republikou a Českou republikou

do 30. júna 2013

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
ministrovi hospodárstva
ministrovi životného prostredia
ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny

B.22.  uskutočniť rokovania v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto k prijatiu postupu realizácie 
záverov vyplývajúcich z výjazdového rokovania vlády v Krásne nad Kysucou

do 31. januára 2013

38. rokovanie vlády SR – 06.12.2012

Vláda SR schválila Správu o priebehu a následkoch povodní na území SR od 1. mája do 31. augusta 
2012;

súhlasila 

B.1. s uvoľnením 377 159,82 eur z kapitoly Všeobecná pokladničná správa a ich použitím na
a) úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác v  sume 
133236,77 eur,
b) úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných prác v  sume 243 923,05 
eur;

uložila
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podpredsedovi vlády a ministrovi financií

C.1. uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky v sume 377 159,82 eur, z 
toho pre

1) Ministerstvo vnútra SR 243 923,05 eur na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie 
povodňových záchranných prác, z toho

a) 468,72 eur na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných prác 
Hasičským a záchranným zborom,
b) 243 313,85 eur na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných prác 
obcami, z toho
ba) 6 935,17 eur na povodňové záchranné práce v Bratislavskom kraji,
bb) 1 648,46 eur na povodňové záchranné práce v Trnavskom kraji, 
bc) 253,80 eur na povodňové záchranné práce v Trenčianskom kraji,
bd) 1 644,32 eur na povodňové záchranné práce v Banskobystrickom kraji,
be) 232 832,10 eur na povodňové záchranné práce v Prešovskom kraji,
c) 140,48 eur na úhradu výdavkov vynaložených na činnosť krízového štábu Obvodného úradu Poprad 
počas povodní,

2) Ministerstvo životného prostredia SR 133 236,77 eur, z toho na úhradu výdavkov vynaložených
a) na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. 
p. Banská Štiavnica v sume 105 572,39 eur,
b) na plnenie úloh predpovednej povodňovej služby  Slovenským hydrometeorologickým ústavom 
242,38 eur,
c) na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác, činnosť povodňových komisií a orgánov 
ochrany pred povodňami počas povodní vo výške:
ca) 8 158,99 eur v územnej pôsobnosti Krajského úradu životného prostredia v Prešove,
cb) 19 172,45 eur v územnej pôsobnosti Krajského úradu životného prostredia v Žiline,
cc) 90,56 eur v územnej pôsobnosti Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici

do 10. decembra 2012

podpredsedovi vlády a ministrovi financií
podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
ministrovi životného prostredia

C.2. zabezpečiť presun prostriedkov uvedených v bode C.1 tohto uznesenia dotknutým subjektom do 
5 pracovných dní po obdržaní finančných prostriedkov.

Vykonajú: 
podpredseda vlády a minister financií
podpredseda vlády a minister vnútra
minister životného prostredia

Vláda SR schválila:

1.  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov 
energie a  vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení 
neskorších predpisov;
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2.  Návrh nariadenia vlády  Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády  Slovenskej 
republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov;

3. Návrh na doplnenie Legislatívnych pravidiel vlády SR.

Vláda SR zobrala na vedomie Informáciu o plnení akčného plánu Národného programu reforiem 
Slovenskej republiky 2012. 

39. rokovanie vlády SR – 12.12.2012

Vláda SR schválila Plán legislatívnych úloh vlády  SR na rok  2013 s pripomienkou prijatou na rokovaní 
vlády.

Vláda SR nesúhlasila s návrhom skupiny  poslancov Národnej rady Slovenskej republiky  na prijatie 
uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k nepriaznivému stavu školstva na Slovensku v kontexte 
prebiehajúcich udalostí a o konkrétnych krokoch vlády na riešenie tohto nepriaznivého stavu.

40. rokovanie vlády SR – 19.12.2012

Vláda SR schválila:

1. Návrh nariadenia vlády  Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády  Slovenskej 
republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej 
výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov;

2. Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 2013;

3. Plán práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2013;

4. Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov  vo výške 65 191,67 eur z kapitoly  Všeobecná 
pokladničná správa na úhradu výdavkov  súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej 
situácie na územiach územných obvodov obvodných úradov Galanta, Námestovo, Spišská Nová 
Ves, Košice - okolie, Rožňava, Prešov, Bardejov, Trebišov, Rimavská Sobota a Košice;

5. Aktualizovanú Koncepciu vyrozumenia a varovania obyvateľstva v SR do roku 2013;

6. Návrh výziev  na predkladanie žiadostí o nenávratný  finančný príspevok zameraných na 
zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov a na podporu zamestnávania mladých ľudí;

7. Návrh revízie Operačného programu Doprava 2007 – 2013 v súvislosti s nedostatočným pokrokom 
v implementácii;

8. Medzirezortný program 06 E - Podpora obrany štátu na roky 2013 až 2018;

9. Koncepciu štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020;

10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a 
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov;
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11. Správu o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za tri štvrťroky  2012 a predikciu 
vývoja do konca roka;

Vláda SR zriadila Radu vlády SR na podporu exportu a investícií a schválila Štatút Rady vlády  SR na 
podporu exportu a investícií.

Vláda SR zobrala na vedomie:

1. Správu o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky  za rok 
2012 podľa § 7a ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov  národnostných menšín v 
znení neskorších predpisov;

2. Informáciu o priebehu úloh súvisiacich s realizáciou auditu výkonu kompetencií verejnej správy;

3. Správu o činnosti Medzinárodného podporného fondu na odstavenie Jadrovej elektrárne V1 v 
Jaslovských Bohuniciach.

4. Návrhy materiálov predložené na rokovanie poradných a 
konzultačných orgánov vlády Slovenskej republiky

Hospodárska a sociálna rada SR

9. rokovanie HSR SR – 26.11.2012

1. Návrh zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stanovisko za ZMOS predniesol pán Muška, ktorý uviedol, že ZMOS neuplatňuje k predmetnému 
návrhu zákona žiadne pripomienky a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie.

Rada
A. súhlasí s predloženým návrhom zákona s pripomienkou RÚZ,
B. AZZZ SR, ZMOS a KOZ SR súhlasia bez pripomienok,
C.  odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie.

2.Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 
dobrého stavu vôd

Stanovisko za ZMOS predniesla pani Krakovská, ktorá uviedla, že nemá k predloženému návrhu 
nariadenia žiadne pripomienky a odporučila ho na ďalšie legislatívne konanie.

Rada
A. súhlasí s predloženým návrhom nariadenia bez pripomienok,
B. odporúča návrh nariadenia na ďalšie legislatívne konanie.
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3. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 
Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších 
predpisov       

Stanovisko za ZMOS predniesol pán Muška, ktorý uviedol, že v  medzirezortnom pripomienkovom 
konaní k  predloženému návrhu žiadalo Združenie miest a obcí Slovenska   rešpektovať dohodnuté 
princípy fiškálnej decentralizácie a jednoduchosť a transparentnosť prerozdeľovania výnosu dane z 
príjmov fyzických osôb jednotlivým obciam ako aj podmienku, že kritériá prerozdeľovania výnosu dane 
musia byť dohodnuté s republikovými združeniami miest a obcí.  Z uvedeného dôvodu ZMOS žiadalo 
zachovať v  Prílohe č. 3 a Prílohe č. 4 všetky  doterajšie aj nové podmienky  a metodiku výpočtu dane 
podľa jednotlivých koeficientov  škôl a školských zariadení tak, aby priamo z textu nariadenia vlády SR 
bol jednoznačne zrejmý  spôsob a výška výpočtu dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je vlastným 
príjmom obcí, nielen na obec ale aj na jedného prepočítaného žiaka. Zároveň sa tým zachová princíp 
jednoduchosti a transparentnosti a obce nebudú musieť zisťovať zákonnom garantovaný podiel ich 
vlastných príjmov  na výnose dane aj v ďalších  „osobitných predpisoch“.  Uvedená zásadná 
pripomienka nie je v návrhu akceptovaná. 
Dlhodobo ZMOS upozorňuje na snahy  o účelové určovanie podmienok financovania originálnych 
kompetencií obcí v iných zákonoch, nielen v zákone č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu 
dane z príjmov územnej samospráve a nadväzujúcom nariadení vlády SR. Tento proces ZMOS 
považuje za porušovanie princípov fiškálnej decentralizácie, o snahu  účelovo prerozdeľovať finančné 
prostriedky na rozpočtové organizácie (zariadenia), nie  pre mestá a obce, ktoré by ako orgán verejnej 
moci cez svojich volených predstaviteľov  mali rozhodovať cez svoje rozpočty o svojich prioritách v 
zmysle princípov realizovanej decentralizácie verejnej správy  a fiškálnej decentralizácie. ZMOS trvá na 
zachovaní princípu, aby  spôsob prerozdeľovania výnosu dane z príjmov  obciam bol naďalej 
jednoduchý, transparentný  a verejne kontrolovateľný. Musí v  plnom rozsahu korešpondovať so 
zákonom č. 564/2004 Z. z. a nadväzujúcim nariadením vlády  SR č. 668/2004 Z. z. tak, aby  bolo 
zároveň zrejmé, čo má byť predmetom dohody s obcami. Snahu o rozdeľovanie metodiky výpočtu 
výšky výnosu dane pre jednotlivé obce do viacerých legislatívnych noriem zásadne ZMOS odmieta pre 
jej netransparentnosť a komplikovanosť ako pre obce, tak aj pre ich volených predstaviteľov a 
občanov. Doterajšie porušovanie tohto princípu preukázateľne prispelo k  zneužívaniu verejných 
financií, čo v tomto období, keď sa obce zaviazali k úsporám a efektívnemu využívaniu všetkých ich 
vlastných príjmov, ZMOS považuje za neakceptovateľné. ZMOS na rokovaní s MF SR zmenilo zásadnú 
pripomienku na obyčajnú, napriek uvedenému, zostáva tento problém otvorený, nakoľko sa menia 
princípy fiškálnej decentralizácie účelovým určovaním podmienok pre financovanie originálnych 
pôsobností obcí. ZMOS súhlasí s predložením návrhu novely nariadenia vlády SR na prerokovanie vlády 
SR s pripomienkami. 
Za predkladateľa na pripomienku ZMOS reagoval pán Majerský, ktorý vysvetlil, že nie je možné 
vyhovieť požiadavke ZMOSu, lebo existuje zákaz recepcie práva, metodika je uvedená v Školskom 
zákone a nie je ju možné dávať do iného „nižšieho“ nariadenia.

Rada
A. súhlasí s predloženým návrhom nariadenia s pripomienkou ZMOS,
B. AZZZ SR, RÚZ a KOZ SR súhlasia bez pripomienok,
C.  odporúča návrh nariadenia na ďalšie legislatívne konanie.

4. Informácia o priebehu a výsledkoch 101. zasadnutia Generálnej konferencie 
Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa uskutočnilo v Ženeve od 30. mája 2012 do 
14. júna 2012
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Stanovisko za ZMOS predniesla pani Krakovská, ktorá odporučila zobrať informáciu na vedomie bez 
pripomienok. 

Rada
A. berie informáciu na vedomie,
B. odporúča ju na ďalšie konanie.

5. Informácia o ťažbe zlata kyanidovým lúhovaním

Stanovisko za ZMOS predniesla pani Krakovská, ktorá odporučila zobrať predloženú informáciu na 
vedomie s tým, že ZMOS zásadne nesúhlasí s postupmi navrhovanými v  predmetnej informácii a žiada 
ju doplniť aj o riziká a negatívne vplyvy. ZMOS je toho názoru, že materiál svojím obsahom hodnotí až 
príliš pozitívne a jednostranne metódu kyanidového lúhovania pri ťažbe zlata tak  zo strany MH SR, ako 
aj zo strany  MŽP SR. Materiál neberie v úvahu žiadne negatíva a riziká, ktoré predmetná technológia 
ťažby vykazuje vo vzťahu k  životnému prostrediu, zdraviu obyvateľstva a krajine ako takej. Materiál 
vôbec nepojednáva o závažných problémoch, ktoré s ťažbou zlata pri použití kyanidovej metódy úzko 
súvisia ako sú napr. ukladanie odpadu po flotácii na osobitné úložisko – odkalisko, ktoré je 
mimoriadnym environmentálnym rizikom; devastačné vplyvy  ťažby na krajinu; sanácia po ukončení 
ťažby; odstránenie environmentálnej záťaže vzniknutej z predmetnej ťažby; množstvo ďalších 
negatívnych externalít vyplývajúcich z prepravy, bezpečnosti a pod. Materiál vôbec nespomína a 
nezohľadňuje negatívny postoj miestnych a krajských samospráv, ako aj širokej verejnosti k 
prípadnému využívaniu tejto metódy  pri ťažbe ako takej.  Materiál by bolo vhodné podľa ZMOS v 
zmysle vyššie uvedeného doplniť.
Formulácia niektorých pasáží podsúva dojem, akoby  na Slovensku platil plošný  zákaz uplatňovania 
kyanidového lúhovania resp. vopred sa negativizujú prípadné snahy  o zavedenie takého stavu.  
Krajiny, v ktorých je zavedený  zákaz kyanidového lúhovania pri ťažbe zlata sú v materiáli uvedené skôr 
ako negatívne príklady, čo opätovne nepriamo navádza k jednoznačnej podpore tejto metódy.
ZMOS považuje za nevyhnutné, aby sa v súčasnosti nastavený režim posudzovania vplyvov 
navrhovanej banskej činnosti ťažby  a úpravy zlatokových rúd a sprievodných kovov a povoľovací 
proces riadil bezvýhradne aj záväzným stanoviskom samosprávnych orgánov obce a samosprávneho 
kraja. Uvedený proces dáva samosprávam možnosť chrániť zdravie svojich obyvateľov, záujmy v 
území, okolitú krajinu a životné prostredie.
Na pripomienky sociálnych partnerov  reagoval pán minister Žiga, ktorý  uviedol, že existuje surovinová 
politika Slovenskej republiky, ktorá sa aktualizuje každých 5 rokov a sociálni partneri sa majú možnosť 
k nej vyjadrovať. Ministri p. Žiga a Malatinský prezentovali názor, že podporia akúkoľvek banskú 
činnosť, ak  bude chrániť životné prostredie a bude dodržaná platná legislatíva. Je na záujemcovi, ak 
donesie všetky potrebné potvrdenia v zmysle platnej legislatívy, ministerstvo povolenie na ťažbu vydá.
Rada
berie informáciu na vedomie.

6. Rôzne

Predseda rady pán Richter sa vyjadril k situácii štrajku učiteľov a prezentoval postoj vlády SR:

- vláda si uvedomuje, že nevýrobné odvetvia (štátna služba, verejná služba) nie sú ohodnotené tak, 
ako by si ľudia zaslúžili,
- vláda rešpektuje právo zamestnancov na štrajk,
- vláda mala záujem komunikovať a ponúkať také riešenia, ktoré súvisia s možnosťami (dodržať 
záväzok deficit pod 3 % budúci rok), tomu zodpovedá ponuka 5%
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- konštatoval, že z pohľadu  rezortu MPSVR SR chýba medziodborová solidarita (60 mil. € by sa malo 
rozdeliť medzi všetky nevýrobné odvetvia).
Z pohľadu ministra práce a predsedu HSR SR, postup OZ školstva a vedy nezodpovedá predstavám 
vlády, ide o nepochopenie prístupu vlády a môže mať negatívne dôsledky, lebo vyhlásený  štrajk  je 
neobmedzený. Je nevyhnutné sa vrátiť k rokovaciemu stolu.Za ZMOS sa vyjadrila pani Krakovská, 
ktorá konštatovala, že obce a mestá sú zriaďovateľmi škôl a riadia riaditeľov škôl. Rešpektujú právo 
na štrajk. Štrajk odkryl podľa ZMOS viacero problémov v  školstve, ktoré treba riešiť (počet 
malotriednych škôl a počet žiakov na jedného učiteľa, ...).Predseda rady pán Richter skonštatoval, že 
HSR SR má určitý  stupeň zodpovednosti za sociálny zmier (Čl. I § 1 zákona č. 103/2007 Z. z. o 
tripartite).

Záver:      
Po dlhšej diskusii sociálni partneri vyzvali zainteresované strany  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu SR a Odborový  zväz školstva a vedy na Slovensku vrátiť sa za rokovací stôl a hľadať dohodu. 
Sociálni partneri do budúceho rokovania (17.12.2012) zvážia, či je vhodné prijímať dokument 
(Generálna dohoda, Memorandum), v ktorom by sa zadefinovali základné parametre sociálno-
ekonomickej stability na Slovensku.
10. rokovanie HSR SR – 17.12.2012

7. Návrh zákona o katastri nehnuteľností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stanovisko za ZMOS predniesol pán Muška, ktorý uviedol, že v  rámci medzirezortného 
pripomienkového konania ZMOS k návrhu zákona uplatnilo viaceré zásadné pripomienky. Na 
rozporovom konaní nebol odstránený  rozpor v  časti týkajúcej sa zabezpečenia účasti vlastníkov 
nehnuteľností a iných oprávnených osôb pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním. V 
rámci druhého kola rozporového konania bolo dohodnuté, že otázky súčinnosti samosprávy voči 
štátnym orgánom majúcich vplyv na hospodárenie územnej samosprávy bude potrebné analyzovať v 
rámci pripravovaného auditu kompetencií územnej samosprávy. Z uvedeného dôvodu ZMOS ustúpilo 
od požiadavky vo vzťahu k predloženému návrhu. 
Požiadavka na generálne oslobodenie od poplatkových povinností vo vzťahu k úkonom správ katastra 
formulovaná ako zásadná pripomienka aj vo vzťahu k  podmienkam pre naplnenie záväzkov z 
memoranda medzi ZMOS a vládou SR bolo zo strany predkladateľa deklarované, že prebiehajúca 
elektronizácia niektorých služieb katastra bude predstavovať zníženie výdavkov  pre obce. Z uvedeného 
dôvodu bola pripomienka preformulovaná na obyčajnú. ZMOS neuplatnilo k  návrhu zákona zásadné 
pripomienky a odporučilo ho na ďalšie legislatívne konanie. 

Rada
A. súhlasí s predloženým návrhom zákona s pripomienkami RÚZ, AZZZ SR a ZMOS,
B. KOZ SR s materiálom súhlasí bez pripomienok,
C. odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie.

8.Návrh 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

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

Rada
A. nedospela k dohode z dôvodu nesúhlasu RÚZ,
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B. s  návrhom zákona súhlasia s pripomienkami KOZ SR a AZZZ SR,
C. ZMOS súhlasí s materiálom bez pripomienok.

9.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní 
v znení neskorších predpisov 

Materiál bol stiahnutý  z rokovania s tým, že bude prerokovaný  dňa 11.02.2013 na riadnej HSR SR, 
časový  priestor bude využitý na diskusiu a zblíženie stanovísk sociálnych partnerov. Diskusia by  sa 
mala uskutočniť na najvyššej úrovni.

10.Návrh na zriadenie hlavného kontaktného miesta pre problematiku vykonávania 
Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Stanovisko za ZMOS predniesol pán Dvonč, ktorý neuplatnil k materiálu zásadné pripomienky a 
odporučil ho na ďalšie konanie.
Rada
A. súhlasí s predloženým materiálom bez pripomienok,
B. odporúča materiál na ďalšie legislatívne konanie.

11.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stanovisko za ZMOS predniesol pán Dvonč, ktorý  neuplatnil 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 o Štátnom fonde rozvoja bývania

Stanovisko za ZMOS predniesol pán Dvonč, ktorý  neuplatnil 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.

13.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 
bývania a o sociálnom bývaní

Stanovisko za ZMOS predniesol pán Dvonč, ktorý  neuplatnil 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.
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14.Návrh zákona z ... 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní 
odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.

Stanovisko za ZMOS predniesol pán Muška, ktorý neuplatnil 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.

15.Návrh zákona z ............. 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o 
investičnej pomoci 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 
predpisov
Stanovisko za ZMOS predniesol pán Dvonč, ktorý  neuplatnil 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.

16. Návrh zákona z ... 2013, 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 a 
o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v 
znení neskorších predpisov

Materiál bol stiahnutý z rokovania s tým, že bude prerokovaný dňa 7.1.2013 na mimoriadnej HSR SR.

11. rokovanie HSR SR – 07.01.2013

1.Návrh 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 a o zmene zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov

Stanovisko za ZMOS predniesol pán Dvonč, ktorý uviedol, že ZMOS neuplatňuje k návrhu zákona 
žiadne zásadné pripomienky, predložilo predkladateľovi na zváženie len odporúčania. K doložke 
vybraných vplyvov  ZMOS považuje za vhodné, aby  predkladateľ uviedol a zdôvodnil predpokladané 
finančné dopady návrhu zákona na rozpočty  územnej samosprávy, a to nielen na bežný rok, ale aj na 
nasledujúce rozpočtové roky. Potrebným sa javí predovšetkým dopracovanie doložky vplyvov v podobe  
kvantifikovania objemu finančných prostriedkov, ktoré budú musieť mestá a obce ako verejní 
obstarávatelia vynaložiť na zabezpečenie a realizáciu nákupu bežných tovarov a služieb 
prostredníctvom elektronického trhoviska.

K bodu 101. § 111a
ZMOS navrhla predkladateľovi zvážiť vhodnosť formulácie zákonnej právomoci Rady  rozhodovať o 
vlastných odmenách. 
Podľa návrhu zákona štatút Rady, ktorý  má okrem iného upravovať odmenu člena rady si schvaľuje 
Rada sama. 
ZMOS návrh zákona odporučila na ďalšie legislatívne konanie.
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Po dlhšej diskusii, kedy  podpredseda vlády a minister vnútra pán Kaliňák a jeho experti pani Behrová a 
pán Kaľavský vysvetlili a prediskutovali väčšinu pripomienok  sociálnych partnerov, požiadali 
zástupcovia RÚZ a AZZZ SR ešte o jedno stretnutie s predkladateľom na uzavretie pripomienok. K 
tejto požiadavke sa pripojilo aj ZMOS. Predkladateľ s požiadavkou sociálnych partnerov súhlasil 
(stretnutie sa uskutoční 9.1.2013 o 15,00h) a uviedol, že do druhého čítania v  NR SR je návrh zákona 
otvorený a je možnosť sa k nemu vyjadrovať. V diskusii podpredseda vlády a minister financií pán 
Kažimír vyzval sociálnych partnerov  na spoluprácu pri tvorbe daňového ratingu, s ktorým sa uvažuje aj 
vo vzťahu k trhovisku.

Rada
A. ZMOS súhlasí s predloženým návrhom zákona bez pripomienok,
B. AZZZ SR, KOZ SR a RÚZ súhlasia s pripomienkami,
C. odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie.

Vláda SR návrh zákona schválila na rokovaní dňa 09.01.2012 (zákon má podľa návrhu 
nadobudnúť účinnosť 1. júla 2013, okrem čl. I bodu 65 a § 116 ods. 10 v bode 112, ktoré 
nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014).

2.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

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

Rada
A. súhlasí s predloženým návrhom zákona s pripomienkou RÚZ,
B. ZMOS, KOZ SR a AZZZ SR súhlasia bez pripomienok,
C. odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie.

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. 

16. rokovanie LRV SR – 20.11.2012

Legislatívna rada prerokovala jednotlivé body programu a uzniesla sa na týchto záveroch:

1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Viskupiča, Igora Matoviča, 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 212/ 

Legislatívna rada po prerokovaní tohto poslaneckého návrhu zákona odporučila vláde s predloženým 
návrhom vysloviť súhlas s pripomienkami.

2.  Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného 
spektra 
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu nariadenia vlády odporučila návrh upraviť podľa jej 
pripomienok a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 
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3.  Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Škripeka na vydanie zákona, 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. /tlač 252/ 
Legislatívna rada prerokovala poslanecký návrh zákona a uplatnila k nemu pripomienky.

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 /tlač 244/
Legislatívna rada po prerokovaní tohto poslaneckého návrhu zákona odporučila vláde s predloženým 
návrhom vysloviť súhlas s pripomienkami.

5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v  znení zákona č. 72/2012 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 
326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov 
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok 
a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 

6. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu 
rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov.
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu nariadenia vlády odporučila návrh upraviť podľa jej 
pripomienok a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 

7. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky  na ochranu zvierat 
počas usmrcovania 
Legislatívna rada prerušila rokovanie o tomto návrhu nariadenia vlády s tým, že predkladateľ predloží 
na jej rokovanie nové znenie návrhu nariadenia vlády so zapracovanými pripomienkami.

17. rokovanie LRV SR – 04.12.2012

1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie 
(zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej 
hospodárnosti budov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení zákona č. 17/2007 Z. z. v 
znení zákona č. 136/2010 Z. z.    
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok 
a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 

2. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a 
odsúdeným v znení neskorších predpisov 
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu nariadenia vlády odporučila návrh upraviť podľa jej 
pripomienok a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 

3. Návrh nariadenia vlády  Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat 
počas usmrcovania – nové znenie 
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu nariadenia vlády odporučila návrh upraviť podľa jej 
pripomienok a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 
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4. Návrh nariadenia vlády  Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 366/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok z 
dieselových motorov motorových vozidiel 
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu nariadenia vlády odporučila návrh upraviť podľa jej 
pripomienky a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 

5. Návrh nariadenia vlády  Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 367/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov  a 
vznetových motorov motorových vozidiel v  znení nariadenia vlády Slovenskej republiky  č. 179/2007 Z. 
z. 
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu nariadenia vlády odporučila návrh upraviť podľa jej 
pripomienky a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 

6. Návrh nariadenia vlády  Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 374/2006 Z. z. o technických požiadavkách na meranie emisií oxidu uhličitého a spotreby 
paliva motorových vozidiel 
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu nariadenia vlády odporučila návrh upraviť podľa jej 
pripomienky a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 

7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v 
znení zákona č. 560/2008 Z. z. 
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok 
a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 

8. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu nariadenia vlády odporučila návrh upraviť podľa jej 
pripomienok a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 

18. rokovanie LRV SR – 18.12.2012

1. Návrh zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov     
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok 
a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 

2. Návrh zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania 
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok 
a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 

3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o 
sociálnom bývaní 
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok 
a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 

4. Návrh nariadenia vlády  Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej 
výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu nariadenia vlády  odporučila návrh s pripomienkami 
schváliť. 
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5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný  zákon a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok 
a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 

6. Návrh zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
Legislatívna rada prerušila rokovanie o tomto návrhu zákona s tým, že predkladateľ predloží na jej 
rokovanie nové znenie návrhu zákona so zapracovanými pripomienkami.

7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok 
a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 

8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov 
a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony 
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok 
a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 

9. Návrh 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 a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok 
a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 

10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok 
a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 

11. Návrh 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 
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok 
a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 

12. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci 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 predpisov 
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok 
a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 

19. rokovanie LRV SR – 8.1.2013

1. Návrh zákona o katastri nehnuteľností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok 
a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 
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2. Návrh zákona, ktorým sa  mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov  a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok 
a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 

3. Návrh zákona o kontrole obchodovania s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z 
bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady  Slovenskej republiky  č. 145/1995 Z. 
z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok 
a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 

4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a 
doplnení zákona 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 
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok 
a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie. 

5. Návrh   nariadenia vlády  Slovenskej  republiky  č. 426/2010 Z. z.,  ktorým  sa   ustanovujú 
podrobnosti o výške odvodu  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 
Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu nariadenia vlády odporučila návrh schváliť v 
predloženom znení.

5. Návrhy zákonov predložené na rokovanie Národnej rady 
Slovenskej republiky

Na program 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky  so začiatkom 27.11.2012 boli zaradené 
nasledovné materiály  a tieto boli z programu 11. schôdze presunuté, nebolo o nich rokované alebo 
bolo rokovanie o nich prerušené:

1. Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2011 (tlač 297)

2. Návrh poslancov  Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa VISKUPIČA, Igora MATOVIČA, 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 212) - druhé čítanie

3. Návrh Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  (tlač 
233) - druhé čítanie

4. 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 postavení jeho sudcov v znení 
neskorších predpisov (tlač 243) - druhé čítanie
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5. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava ŠKRIPEKA na vydanie zákona, 
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. (tlač 252) - druhé čítanie

6. Návrh poslancov Národnej rady  Slovenskej republiky  Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Viliama 
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 
(tlač 258) - prvé čítanie

7. Návrh skupiny 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 (tlač 271) - prvé 
čítanie

8. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Daniela LIPŠICA na vydanie 
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 285) - prvé 
čítanie

„Dôvodom predloženia návrhu zákona je zaistiť rovnaké zaobchádzanie s verejnými 
zdrojmi bez ohľadu na to, či sú súčasťou štátneho rozpočtu alebo rozpočtov miest a 
obcí.“

9. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO a Richarda 
RAŠIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (tlač 298) - prvé čítanie

Cieľom novely  zákona je zvýšiť bezpečnosť kúpania a plávania na kúpaliskách, či krytých 
plavárňach prostredníctvom zabezpečenia dohľadu nad každým bazénom prístupným 
návštevníkom prostredníctvom vyškolených plavčíkov. Povinnosť zabezpečiť dohľad nad 
bazénmi prostredníctvom plavčíkov budú mať prevádzkovatelia umelých kúpalísk 
popri ostatných povinnostiach, ktoré im vyplývajú z príslušných zákonov.

10. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Andreja 
HRNČIARA a Arpáda ÉRSEKA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení 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 300) - prvé čítanie

„Aplikačná prax preukázala, že doterajšia právna úprava obmedzení poslancov 
miestnej a územnej samosprávy, kedy počas výkonu verejnej funkcie v orgánoch 
obecnej samosprávy a samosprávy vyšších územných celkov nemôžu paralelne 
vykonávať niektoré funkcie, zamestnania a činností, je nedostačujúca. V súčasnosti 
platná právna úprava umožňuje verejným funkcionárom - poslancom mestského zastupiteľstva a 
poslancom zastupiteľstva samosprávneho kraja, aby  pôsobili v  štatutárnych orgánoch 
obchodných spoločností a iných právnických osôb s majetkovou účasťou obce a samosprávneho 
kraja. V praxi sa vyskytli prípady, kedy títo verejní funkcionári neefektívne rozhodovali pri výkone 
týchto funkcií, uprednostnili individuálny, či skupinový  záujem nad záujmom verejným a konali v 
neprospech mesta alebo samosprávneho kraja. A  platí to aj opačne, poslanci mestského 
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zastupiteľstva a poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja tieto funkcie štatutárneho orgánu 
dostávajú aj za odmenu, za lojalitu k  starostom, primátorom, predsedom samosprávneho kraja. V 
neposlednom rade pri rozhodovaní jednotlivých zastupiteľstiev o rozpočtoch týchto právnických 
osôb poslanci, ktorí zastávajú funkciu štatutárnych orgánov, rozhodujú sami o sebe. Účelom 
návrhu ústavného zákona je eliminovať tieto negatívne prejavy  a zabezpečiť adekvátne 
presadzovanie verejného záujmu. Naďalej tu zostáva možnosť kontrolovať chod týchto 
právnických osôb cez ich dozorné orgány.“

11. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Andreja 
HRNČIARA a Arpáda ÉRSEKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov (tlač 301) - prvé čítanie

„Návrh zákona týmto reaguje na súčasnú nepriaznivú situáciu týkajúcu sa korupcie 
vo verejnom sektore. Aplikačná prax preukázala, že doterajšia právna úprava obmedzení 
verejných funkcionárov, kedy  počas výkonu verejnej funkcie v orgánoch obecnej samosprávy a 
samosprávny vyšších územných celkov nemôžu paralelne vykonávať niektoré funkcie, 
zamestnania a činností, je nedostačujúca.“

12. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU a Eriky 
JURINOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 302) - prvé čítanie

„Cieľom predkladaného návrhu zákona je poskytnúť 8 týždňov dovolenky pre 
odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí doposiaľ nemali na takúto 
výmeru dovolenky nárok a ktorých práca má rovnaký  charakter ako práca pedagogických 
zamestnancov, ktorí nárok na 8 týždňov dovolenky podľa § 103 odsek 3 Zákonníka práce už 
majú. Účelom navrhovaných zmien je tak snaha zrovnoprávniť týchto odborných zamestnancov s 
pedagogickými zamestnancami a vzhľadom na povahu ich práce im poskytnúť rovnaké 
podmienky na oddych v podobe rovnakej výmery dovolenky.“

13. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA na vydanie 
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v 
znení neskorších predpisov (tlač 303) - prvé čítanie

„Cieľom tohto návrhu zákona je rozšíriť právomoc obce (obecného zastupiteľstva) 
udeliť súhlas s chovom alebo držaním všetkých druhov nebezpečných živočíchov, a to 
nielen triedy cicavcov, ale všetkých tried, ktoré sú v súčasnosti uvedené v § 3 
vyhlášky o chove nebezpečných živočíchov, keďže už zo samotného názvu vyplýva, ide o 
nebezpečné a ľudské zdravie ohrozujúce jedince. Povinnosť chovateľa alebo osoby, ktorá má v 
držbe nebezpečného živočícha sa bude vzťahovať aj na platné rozhodnutia o schválení alebo 
povolení chovu alebo držby takéhoto živočícha, pričom povinnosť dotknutej osoby  požiadať obec 
o súhlas sa stanovuje do 30. júla 2013. Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti návrhu 
zákona sa však dokončia ešte podľa doterajších právnych predpisov.“

14. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. 
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 
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protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov (tlač 305) - prvé 
čítanie.

„Navrhovaná právna úprava má za úlohu riešiť odstránenie súčasných disproporcií pri  
zabezpečení verejného poriadku obcou, ktorá môže prijatím nariadenia obmedziť alebo zakázať 
činnosti súvisiace s predajom, podávaním alebo požívaním alkoholických nápojov na verejne 
prístupných miestach na určitý  čas alebo na určitom mieste bez obmedzenia iba v  určitých 
hodinách alebo dňoch.“

15. 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 príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 
neskorších predpisov (tlač 306) - prvé čítanie.

„Cieľom návrhu zákona je odstrániť vekovú hranicu, ktoré zakotvuje terajšie znenie § 14 ods. 10 
zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o príspevkoch“). Prvá veta tohto ustanovenia upravuje nárok fyzickej osoby  s ťažkým 
zdravotným postihnutím na sprievodcu za určitých podmienok. Druhá veta tohto ustanovenia 
zužuje okruh oprávnených osôb v  prípade detí len na tie, ktoré dovŕšili tretí rok  veku. V 
dôvodovej správe k uvedenému zákonu sa uvádza, že takéto zúženie okruhu oprávnených osôb 
sa zavádza z dôvodu, že deti mladšie ako tri roky  sú aj tak  prepravované v  kočíku a v sprievode 
dospelej osoby, t.j. akejsi náhrady  sprievodcu. To by ale nemalo vylučovať, aby rodič dieťaťa so 
zdravotným postihnutím  mal status sprievodcu aj v prípade detí vo veku od nula do troch rokov.“

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 a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 307) - prvé čítanie

„Zámerom predloženého návrhu zákona je rozšíriť túto možnosť aktivovať poberateľov dávky v 
hmotnej núdzi aj cez vykonávanie menších služieb pre podniky  vo vlastníctve štátu podľa zákona 
č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.“

17. Návrh poslanca Národnej rady  Slovenskej republiky Alojza HLINU na vydanie zákona, ktorým sa 
mení zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (tlač 310) – prvé čítanie

„Cieľom predkladaného návrhu zákona je urobiť register plavidiel opäť verejný, tak ako to bolo v 
minulosti. Register plavidiel po novele zákona č. 556/2010 Zb. sa stal neverejným,  čo spôsobilo 
komplikácie s dostupnosťou údajov pre ďalšie konanie samosprávnych a štátnych orgánov,  ale aj  
právom verejnosti na dostupnosť niektorých informácií. Obzvlášť nepriaznivý stav  je v súvislosti s 
tzv. Hausbótami,  ktoré spadajú pod uvedený register.“

18. Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (tlač 315) - prvé čítanie

„Navrhuje sa, aby  sa bezplatné školské pomôcky  stali majetkom základnej školy  alebo materskej 
školy, ktorú dieťa navštevuje, a tak  bude mať škola dosah na ochranu týchto pomôcok. Je v 
záujme školy, ale v neposlednom rade aj v záujme rodičov detí, aby mali počas vyučovania vždy k 
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dispozícií školské potreby, keďže ich primárnym účelom je pomáhať deťom počas vyučovacích 
hodín. V druhom bode novely navrhujeme, aby sa zaviedol motivačný prvok  pri nároku na 
získavanie takzvaných bezplatných obedov  pre deti v hmotnej núdzi. Aj v tomto prípade prax 
ukázala, že toto ustanovenie vôbec nemotivuje deti k  povinnej školskej dochádzke, a deti si 
častokrát prídu len vyzdvihnúť bezplatný  obed do školy, aj v  dňoch, keď majú neospravedlnené 
vyučovacie hodiny. Navrhuje sa, aby v  prípadoch, keď má dieťa v mesiaci, v ktorom sa mu 
poskytuje bezplatná strava, vymeškaných minimálne 5 neospravedlnených vyučovacích hodín, 
nemala nárok na nasledujúci celý mesiac na bezplatné obedy.“

19. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava KADÚCA, Martina 
POLIAČIKA a Jany ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (tlač 317) - prvé čítanie

„Cieľom návrhu zákona je zrušiť referendové kvórum potrebné na platnosť konania miestneho 
referenda a referenda na úrovni vyšších územných celkov. Na prijatie návrhov tvoriacich predmet 
referenda bude však aj naďalej potrebný  súhlasný prejav  vôle nadpolovičnej väčšiny  účastníkov 
referenda. Súčasne v  snahe podnietiť vyššiu účasť obyvateľov obce a vyššieho územného celku 
na aktívnom živote územnej samosprávy a posilniť práva občanov sa navrhuje znížiť percentá 
potrebné na vyhlásenie referenda na základe petície skupiny  obyvateľov obce. Ak  bude 
predložená petícia na vyhlásenie miestneho referenda v  obci, ktorá bola vyhlásená za mesto, 
znižuje sa percento z 30% na 20% oprávnených voličov  a v prípade vyhlásenia referenda na 
úrovni samosprávneho kraja sa toto percento znižuje zo súčasných 30% oprávnených voličov na 
10% oprávnených voličov. Zároveň sa návrhom zákona zavádza podmienka, že referendum (či už 
miestne alebo na úrovni samosprávneho kraja) vyhlásené na základe petície určitého počtu 
oprávnených voličov sa bude môcť konať iba v deň volieb do orgánov samosprávy obcí a krajov, 
prípadne v deň konania volieb s celoštátnou pôsobnosťou, teda volieb do Národnej rady 
Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky alebo do Európskeho parlamentu. Dôvodom 
pre toto opatrenie vzhľadom na zrušenie kvóra pre platnosť referenda je, zabezpečiť prítomnosť 
väčšieho počtu oprávnených voličov na hlasovaní a významne šetriť peňažné prostriedky  na 
uskutočnenie referenda. Táto podmienka sa však netýka referenda o odvolaní starostu obce či 
predsedu samosprávneho kraja konaného na základe petície obyvateľov.“

20. Návrh poslankyne Národnej rady  Slovenskej republiky Heleny MEZENSKEJ 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 neskorších predpisov (tlač 320) - prvé čítanie.

„Keďže platný zákon zvyšuje regulované nájomné v priebehu najbližších 5 rokov  o viac ako 100 
% oproti súčasnosti a v  prípade tzv. tolerovaného nájmu obec nie je nútená sa s bytovými 
náhradami ponáhľať – keďže prenajímateľov  dopláca len rozdiel medzi trhovým nájomným a 
regulovaným nájomným až do času, kým poskytne nájomcovi bytovú náhradu, horúci zemiak  drží 
v rukách bežný  občan – obyčajný  človek – nájomca, ktorého životné náklady sa zvyšovaním 
regulovaného nájomného budú len zvyšovať a bytová náhrada je v nedohľadne, a to aj s 
prihliadnutím na priemernú dĺžku stavebného konania (výstavba nájomných bytov  obcami). Tento 
návrh zákona nadväzuje na už schválený poslanecký návrh zákona, ale nie je len „hasením 
požiaru“. Prináša skutočné riešenie vzájomných vzťahov prenajímateľ – nájomca – obec – štát, a 
to tak, aby tieto vzťahy boli vyvážené a v prospech všetkých zainteresovaných skupín. Kľúčovými 
prínosmi sú zavedenie finančnej náhrady (tak, ako si to želá viac ako 80% dotknutých nájomcov), 
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princíp dobrovoľnosti a slobodného výberu nájomcu medzi bytovou náhradou a finančnou 
náhradou, spravodlivý mechanizmus prispievania na nájomné zo strany obce prenajímateľovi a 
možnosť obce získať dotáciu od štátu na poskytovanie finančných náhrad.“

Národnej rade SR boli doručené nasledovné návrhy zákonov:

1. Vládny návrh zákona o pozemkových spoločenstvách (tlač 321)

2. Vládny  návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 
326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (tlač 328)

 „Cieľom predloženého návrhu zákona je zjednodušiť niektoré postupy pri uznávaní a zmene hraníc 
poľovných revírov, ako i postupy pri priebehu zhromaždení vlastníkov  poľovných pozemkov, 
ktorým patrí právo rozhodovať o podaní žiadosti o uznanie a zmenu hraníc poľovných revírov. Pri 
aplikácií zákona o poľovníctve v  praxi tiež vyplynula potreba upraviť postup nakladania s 
poľovnými revírmi, ktoré sú tvorené najmenej z dvoch tretín poľovnými pozemkami vo vlastníctve 
štátu.“

3. Vládny  návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky (tlač 329)

4. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA na vydanie zákona, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (tlač 330)

 „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 upravuje zodpovednosť maloletých páchateľov za 
spáchanie priestupkov  tak, aby  túto zodpovednosť za maloleté dieťa prebral rodič alebo iný jeho 
zákonný zástupca. 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.“

5. Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie 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 predpisov (tlač 342)

 „Účelom predloženého návrhu zákona je naviazať výplatu prídavku na dieťa, poskytovaného v 
súčasnosti plošne na všetky  nezaopatrení deti, na absolvovanie preventívnych prehliadok u lekára 
so špecializáciu v odbore pediatria do 7. roku života dieťaťa. Cieľom návrhu je monitorovať 
zdravotný  stav a sociálny status dieťa od jeho najútlejšieho veku minimálne po skončenie povinnej 
školskej dochádzky a to nepretržite a na pravidelnej báze.“

6. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO na vydanie 
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o 
voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (tlač 344)
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„Účelom predloženého návrhu zákona je upraviť súčasné znenie zákona o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí takým spôsobom, aby obmedzenia volebnej kampane nezasahovali do slobody 
prejavu a slobody šírenia informácií nad rámec dôvodov vymedzených v ústave.

 Navrhované zmeny  približujú úpravu podmienok volebnej kampane pred voľbami do orgánov 
samosprávy obcí k úprave obsiahnutej v zákone o voľbách do NR SR. Návrh nezasahuje do 
existujúcich volebných pravidiel a podmienok volebnej súťaže, dotýka sa iba tých ustanovení 
zákona, ktoré zasahujú do slobodného šírenia informácií nad rámec dôvodov uvedených v ústave.“

7. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antonína CICOŇA, Otta BRIXIHO a Antona 
MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom 
reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 49/2011 Z. z. (tlač 350)

8. Vládny  návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 352)

9. Vládny  návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení 
policajtov a vojakov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 353)

10. Vládny  návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci 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 predpisov (tlač 357)

11. Vládny  návrh zákona o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 
358)

12. Vládny návrh 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  a o zmene 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský  zákon) v znení neskorších 
predpisov (tlač 359)

13. Vládny  návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (tlač 361)

14. Vládny  návrh 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 (tlač 362)

15. 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 ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 363)

„V novele zákona sa navrhuje vylúčenie nároku na starobný  dôchodok  u povinne dôchodkovo 
poistených štátnych zamestnancov a u povinne dôchodkovo poistených zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme.“

16. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA na vydanie 
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri 
majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva 
štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 367)
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„Navrhuje sa, aby obce a vyššie územné celky proces pozemkových úprav  riešili prioritne formou 
zámennej zmluvy (§ 2 ods. 1 zákona o niektorých majetkovoprávnych opatreniach), tzn. že 
usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov  k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli do vlastníctva 
obce alebo vyššieho územného celku, by sa za podmienok stanovených zákonom realizovalo v 
prvom rade formou zámeny dotknutého pozemku za náhradný pozemok vo vlastníctve obce alebo 
vyššieho územného celku. Proces usporiadania vlastníckych vzťahov  prostredníctvom 
pozemkových úprav podľa zákona o pozemkových úpravách, by  tak  prichádzal do úvahy až v 
prípadoch, ak obec alebo vyšší územný  celok nemá k dispozícii náhradný  pozemok na uplatnenie 
postupu podľa § 2 ods. 1 zákona o niektorých majetkovoprávnych opatreniach. Cieľom zavedenia 
navrhovanej úpravy  je, okrem iného, aj prihliadať na potreby  reštitúcií a usporiadania 
záhradkárskych osád.“

17. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie ŽITŇANSKEJ, Juraja MIŠKOVA  a 
Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k  informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov (tlač 374)

„Návrh sa predkladá s cieľom odstrániť interpretačné problémy spojené s aplikáciou § 5a ods. 2 a 
3 zákona o slobode informácií, ktoré upravujú zverejňovanie zmlúv alebo informácií o zmluvách, 
ktoré uzatvárajú právnické osoby  zriadené povinnými osobami podľa § 2 ods. 1 a 2 a v  ktorých 
majú tieto povinné osoby výlučnú majetkovú účasť. Účelom tohto zákonného opatrenia je 
odstránenie výkladových nezrovnalostí aktuálnej právnej úpravy  s cieľom zamedziť prípadnému 
obchádzaniu účelu inštitútu povinného zverejňovania zmlúv. Návrhom zákona sa súčasne zavádza 
povinnosť zverejňovania profesijných životopisov štatutárnych orgánov povinných osôb podľa § 2 
ods. 1 a 2. Cieľom tohto zákonného opatrenia je zvýšiť transparentnosť verejného sektora 
zverejňovaním informácií o osobách, ktoré sa priamo podieľajú na výkone verejnej moci.“

18. Návrh poslanca Národnej rady  Slovenskej republiky  Alojza HLINU na vydanie zákona, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, 
ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov 
opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony  v  znení neskorších predpisov (tlač 
380)

„Návrh ruší poskytovanie príplatku k príspevku pri narodení druhého a tretieho dieťaťa a zavádza 
poskytnutie nepeňažného príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa u oprávnenej osoby, ktorou je 
poberateľ dávky v  hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo ňou je fyzická 
osoba, ktorá sa s občanom v  hmotnej núdzi spoločne posudzuje a poskytuje sa im dávka v 
hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi.“

6. Zákony schválené Národnou radou Slovenskej republiky

Národná rada SR schválila v čase od začatia konania jej 11. schôdze do dňa prípravy materiálu 
nasledovné návrhy zákonov:

Vládny  návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(tlač 289)

NÁRODNÝ PROJEKT ZMOS: 
BUDOVANIE KAPACÍT NA ÚROVNI MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

Kód ITMSpre BSK: 27130330025; kód ITMSpre SR: 27140130193

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

www.esf.gov.sk

http://www.esf.gov.sk
http://www.esf.gov.sk


Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na vydanie 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 (tlač 323)

Vládny  návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 218)

Vládny  návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti 
súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o súkromnej bezpečnosti) v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 221)

Vládny  návrh zákona, 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 (tlač 224)

Vládny  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 niektorých zákonov (tlač 225)

Vládny návrh zákona o Fonde na podporu vzdelávania (tlač 228)

Vládny  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 (tlač 226)

Zákon zo 17. októbra 2012, 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 neskorších 
predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky  na opätovné prerokovanie Národnou radou 
Slovenskej republiky (tlač 308)

Zákon z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady  č. 377/1990 Zb. o 
hlavnom meste Slovenskej republiky  Bratislave v  znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom 
Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 325)

Vládny  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  a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (tlač 230)

Vládny návrh zákona o obmedzení platieb v hotovosti (tlač 235)

Vládny  návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky  2013 
až 2015) (tlač 176)

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 menia niektoré zákony (tlač 239) 
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Vládny návrh zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní (tlač 237) 

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 238) 

Vládny  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 (tlač 236) 

Vládny  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 (tlač 229) 

Vládny  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 mení a dopĺňa zákon 
č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky (tlač 227) 

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 (tlač 244)

Vládny  návrh 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 dopĺňa zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 234).

7. Prehľad právnych predpisov účinných v čase od 1. novembra 
2012

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  

289/2012 Z. z. - Zákon, 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 
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 

328/2012 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o evakuácii 

Účinnosť od 20. novembra 2012

NÁRODNÝ PROJEKT ZMOS: 
BUDOVANIE KAPACÍT NA ÚROVNI MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

Kód ITMSpre BSK: 27130330025; kód ITMSpre SR: 27140130193

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

www.esf.gov.sk

http://www.esf.gov.sk
http://www.esf.gov.sk


413/2012 Z. z. - Zákon, 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

Účinnosť od 23. novembra 2012

350/2012 Z. z.  - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o 
banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

355/2012 Z. z. - Zákon, 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 neskorších predpisov

352/2012 Z. z. - Zákon, 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

Účinnosť od 30. novembra 2012

336/2012Z.z. - Zákon, 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 
zákony

Účinnosť od 1. decembra 2012

341/2012 Z.z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v  znení neskorších 
predpisov

349/2012 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov

371/2012 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady  č. 377/1990 Zb. o 
hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov

353/2012 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s 
vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v  znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

356/2012 - Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa 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

359/2012 Z. z. - Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  o 
vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v 
pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

260/2012 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky  o vydaní opatrenia, ktorým sa 
ustanovujú vzory priznania k  dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k 
dani za nevýherné hracie prístroje
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Účinnosť od 30. decembra 2012

440/2012 Z. z. - Zákon, 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

Účinnosť od 31. decembra 2012

441/2012 Z. z. - Zákon, 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

Účinnosť od 1. januára 2013

361/2012 Z. z. - Zákon, 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

393/2012 Z. z. - Zákon, 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 mení a dopĺňa zákon 
č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky

421/2012 Z. z. - Zákon, 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

460/2012 Z. z. - Zákon, 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

435/2012 Z. z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky, ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

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 

437/2012 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa 
ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2013

326/2012 Z. z. - Nariadenie vlády  Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy 
na rok 2013 

401/2012 Z. z. - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné 
sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
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384/2012 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky o úprave 
súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

383/2012 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky o úprave 
sumy rodičovského príspevku

462/2012 Z. z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky, ktorou sa 
dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v  pôsobnosti 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

357/2012 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

334/2012 Z. z. Zákon, 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

461/2012 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  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

343/2012 Z. z. - Zákon, 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

442/2012 Z. z. - Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

439/2012 Z. z. - Zákon, 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 mení a dopĺňa zákon 
Národnej rady  Slovenskej republiky  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov

438/2012 Z. z. - Zákon o štátnom rozpočte na rok 2013

395/2012 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov  a ktorým sa mení 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

394/2012 Z. z. - Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

415/2012 Z. z. - Nariadenie vlády  Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
Slovenskej republiky  č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov  územnej samospráve v 
znení neskorších predpisov

403/2012 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky  o vydaní opatrenia, ktorým sa 
mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/
16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove 
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pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky  v znení 
neskorších predpisov

443/2012 Z. z. - Nariadenie vlády  Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
Slovenskej republiky  č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

324/2012 Z. z. - Zákon, 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 

396/2012 Z. z. - Zákon o Fonde na podporu vzdelávania

433/2012 Z. z. - Nariadenie vlády  Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a 
priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

456/2012 Z. z. - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o 
centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

345/2012 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

399/2012 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie 
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok  zariadení civilnej ochrany v znení vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 444/2007 Z. z.

382/2012 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody 
krajských riaditeľstiev  Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a 
záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení neskorších predpisov

391/2012 Z. z. - Zákon, 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 a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

412/2012 Z. z. - Zákon, 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 neskorších predpisov

354/2012 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady  č. 401/1990 Zb. o 
meste Košice v znení neskorších predpisov

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
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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 
zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský  zákon) v znení neskorších 
predpisov

362/2012 Z. z. - Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú 
potraviny

369/2012 Z. z. - Nariadenie 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. z.

363/2012 Z. z. - Nariadenie 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 Slovenskej republiky č. 168/2011 Z. z.

Účinnosť od 2. januára 2013

1/2013 Z. z. - Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o amnestii

Účinnosť od 15. januára 2013
7/2013 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa 
ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice

2/2013 Z. z. - Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú postupy a 
opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov

Účinnosť od 19. januára 2013

259/2012 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 
349/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

381/2012 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Účinnosť od 1. februára 2013

9/2013 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v  znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

8/2013 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti 
súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o súkromnej bezpečnosti) v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

NÁRODNÝ PROJEKT ZMOS: 
BUDOVANIE KAPACÍT NA ÚROVNI MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

Kód ITMSpre BSK: 27130330025; kód ITMSpre SR: 27140130193

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

www.esf.gov.sk

http://www.esf.gov.sk
http://www.esf.gov.sk


NÁRODNÝ PROJEKT ZMOS: 
BUDOVANIE KAPACÍT NA ÚROVNI MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

Kód ITMSpre BSK: 27130330025; kód ITMSpre SR: 27140130193

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

www.esf.gov.sk

http://www.esf.gov.sk
http://www.esf.gov.sk

