PRO BONO
Jún/2017
1.

PODPORA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE
Cieľom smernice 2015/1513 je urýchliť využívanie biopalív tzv. druhej generácie, teda biopalív využívajúcich suroviny z
biomasy, ktoré nemajú vysokú ekonomickú hodnotu pri inom použití ako biopalivo. V dôsledku uvedeného bolo potrebné
transponovať európsku smernicu do slovenského právneho poriadku, čím sa novelizoval zákon o podpore obnoviteľných
zdrojov energie. Viac o novelizácii sa dočítate v našom článku.

2.

NOVELA ZÁKONA O KOLEKTÍVNOM VYJEDNÁVANÍ
Poslanci Národnej rady SR schválili dňa 20. júna 2017 novelu zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom
znení, predmetom ktorej je najmä úprava záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa aj na ďalších zamestnávateľov
v odvetví alebo časti odvetvia.

3.

ZÁKON O FONDE NA PODPORU KULTÚRY NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN
Dňa 10. mája 2017 poslanci Národnej rady SR schválili nový zákon, cieľom ktorého je vytvorenie verejnoprávnej
inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu kultúrnych a vedeckých aktivít, ktorej administratíva i rozhodovacie
procesy budú nezávislé od ústredných orgánov štátnej správy. Inštitúciu budú riadiť a o prideľovaní prostriedkov
rozhodovať samotní zástupcovia zo všetkých národnostných menšín žijúcich na Slovensku.

4.

PRÁVNA ÚPRAVA PITNEJ VODY
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia bolo vzhľadom na existenciu smernice Komisie
(EÚ) 2015/1787 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy II a III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na
ľudskú spotrebu (ďalej len „smernica“) potrebné novelizovať, pričom jeho novela obsahuje okrem základných
požiadaviek a povinností, ktoré ustanovuje smernica, najmä pojmy, kompetencie orgánov štátnej správy na úseku
verejného zdravotníctva a povinnosti dodávateľov pitnej vody.

5.

NOVELA ZÁKONA O ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV
Podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. januára 2016 poskytuje vlastníkom rodinných domov podpora vo forme
príspevku na zateplenie rodinného domu, a to za účelom zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinného domu
uskutočnením stavebných úprav, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového
plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou
pôvodných otvorových konštrukcií. K zmenám predmetného zákona sa viac dočítate v našom článku.
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PODPORA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE
Dňa 20. júna 2017 bola schválená novela
zákona
č.
309/2009
o podpore
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko
účinnej kombinovanej výroby (ďalej len
„zákon“).
Ustanovenie § 2 sa v odseku 4 doplnilo
písmenom m), podľa ktorého na účely tohto
zákona sa pohonnou látkou vyrobenou z
obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len
„biopalivo“) rozumie kvapalné alebo plynné
motorové palivo z obnoviteľných zdrojov
energie nebiologického pôvodu, ktorým je
kvapalné alebo plynné palivo používané
v doprave a ktorého energetický obsah
pochádza z iných obnoviteľných zdrojov
energie ako biomasa.
Rovnako tak sa ust. § 2 dopĺňa o nový odsek
5, podľa ktorého na účely tohto zákona sa
pohonnou látkou rozumie látka používaná
na dopravné účely, ktorou je (1) motorový
benzín, motorová nafta alebo plynový olej,
(2) skvapalnený ropný plyn, (3) stlačený
zemný plyn alebo skvapalnený zemný plyn,
(4) biopalivo, (5) vodík, (6) zmes látok podľa
bodov 1 až 5.
V neposlednom rade, úvodné ustanovenie §
2 odsek 7 sa dopĺňa písmenami d) až k),
ktoré v súlade so smernicami 2015/652/EÚ a
2015/1513/EÚ doplňujú definície pojmov,
ktoré sú potrebné pre výpočet emisií a
rozvoj pokročilých biopalív, a to pojmy (1)
emisie skleníkových plynov v predvýrobnej
fáze, (2) plodiny bohaté na škrob plodiny
s vysokým obsahom škrobu, (3) odpad,
zvyšok po spracovaní, (4) zvyšok z
poľnohospodárstva, akvakultúry, rybolovu
a lesníctva, (5) lignocelulózový materiál, (6)
nepotravinársky celulózový materiál a (7)
celulózový etanol.
Novela zákona rozšírila ustanovením § 14
odsek 1 písm. d) pôsobnosť Ministerstva
hospodárstva
Slovenskej
republiky
o metodické usmerňovanie pri uvádzaní
pohonných látok s obsahom pokročilých
biopalív.
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Novela predmetného zákona pre roky 2018
až 2030 stanovila energetický obsah biopalív
v motorových palivách z dôvodu náročného
dosiahnutia uvedených hodnôt biopalivami
prvej generácie. Právnická osoba alebo
fyzická osoba je povinná uvádzať na trh
motorovú naftu a motorový benzín (ďalej
len „motorové palivá“) s obsahom biopalív
minimálne
v
referenčnej
hodnote
vypočítanej
z energetického
obsahu
celkového množstva motorových palív
uvedených na trh, ktorá je (1) 5,8 % pre rok
2017, (2) 5,8 % pre rok 2018, (3) 6,9 % pre
rok 2019, (4) 7,6 % pre rok 2020, (5) 8,0 %
pre rok 2021, (6) 8,2 % pre roky 2022 až
2030.
Právnická osoba alebo fyzická osoba bude
po novom povinná plnenie uvedenej
percentuálnej povinnosti zabezpečiť za
kalendárny
štvrťrok
prostredníctvom
pohonných látok s obsahom biopalív, pričom
minimálny obsah biopalív v každom litri
jednotlivých druhoch pohonných látok je
ustanovený v prílohe č. 1 zákona, najviac
však v množstve ustanovenom v technickej
norme upravujúcej kvalitu pohonných látok,
ak v odseku 11 zákona nie je ustanovené
inak.
Na účely prílohy č. 1 sa biodieselom
rozumejú aj estery vyrobené z používaných
kuchynských olejov a rastlinných tukov
alebo živočíšnych tukov zaradených do
kategórií 1 a 2 podľa osobitného predpisu,
alebo z ich zmesí, ak spĺňajú požiadavky na
kvalitu biodiesla, pričom na účely vyššie
uvedného percentuálneho obsahu sa do
výpočtu referenčnej hodnoty započítava ich
energetický obsah dvojnásobne.
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
vyrába 100 % biopalivo, je povinná
každoročne
do
25. januára
oznámiť
ministerstvu (1) informácie o spôsobe
výroby biopaliva, (2) objemy biopalív
vyrobených na území Slovenskej republiky
za predchádzajúci kalendárny rok, (3)
objemy biopalív uvedených na trh za
predchádzajúci kalendárny rok, (4) emisie

skleníkových plynov počas životného cyklu
na jednotku energie vrátane predbežných
stredných hodnôt odhadovaných emisií z
biopalív vyplývajúcich z nepriamej zmeny
využívania pôdy.
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
prepravuje na územie Slovenskej republiky
pohonné látky s obsahom biopaliva mimo
pozastavenia dane na podnikateľské účely,
a právnická osoba, ktorá takéto pohonné
látky dováža na územie Slovenskej republiky
z iných členských štátov alebo z tretích
štátov,
je
povinná
každoročne
do
25. januára oznámiť ministerstvu (1)
informácie o pôvode biopaliva, (2) objemy
biopalív prepravených alebo dovezených na
územie
Slovenskej
republiky
za
predchádzajúci kalendárny rok, (3) objemy
biopalív
uvedených
na
trh
za
predchádzajúci kalendárny rok, (4) emisie
skleníkových plynov počas životného cyklu
na jednotku energie vrátane predbežných
stredných hodnôt odhadovaných emisií z
biopalív vyplývajúcich z nepriamej zmeny
využívania pôdy.
Vyššie uvedené údaje sa oznamujú v členení
podľa surovín (1) obilniny a iné plodiny
bohaté na škrob, (2) cukornaté plodiny, (3)
olejniny.
Novelizovalo sa doterajšie znenie ust. § 14c
upravujúce uvádzanie pohonných látok
a biopalív na trh. Spresňuje sa termín
zasielania kópie potvrdenia o pôvode
biopaliva alebo biokvapaliny. Hospodárske
subjekty sú povinné zabezpečiť nielen
kontrolu
plnenia
kritérií
trvalej
udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny,
ale aj kontrolu vedenia hmotnostnej
bilancie. Zároveň sa umožňuje použiť
existujúce platné potvrdenia o pôvode
biopaliva alebo biokvapaliny. Úprava textu
ust. § 14c zákona vyplýva aj zo smernice
2015/652, ktorá definuje, na aké druhy
pohonných látok a energií sa povinnosť
vzťahuje, a určujú sa tiež podrobnosti
týkajúce sa výpočtu úspor a správy, ktorú
majú
hospodárske
subjekty
zaslať
Slovenskému
hydrometeorologickému
ústavu.
Slovenský
hydrometeorologický
ústav plnil doposiaľ úlohy organizácie na
základe poverenia Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky. Zavádza sa
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povinnosť overovať správu o úrovni tvorby
emisií skleníkových plynov počas životného
cyklu na jednotku energie z pohonnej látky
a dodávanej energie, pričom povinnosti sa
vzťahujú na všetky pohonné látky vrátane
biopaliva. Znižuje sa výška požadovaných
úspor emisií skleníkových plynov počas
životného cyklu na jednotku energie
z pohonných látok a dodávanej energie
z pôvodných 10 % na 6 % pre rok 2020 a
určuje sa nová referenčná hodnota.
Dopĺňa sa § 14d upravujúci odbornú
spôsobilosť na účely overovania výpočtu
emisií, a to o nový odsek 13, podľa ktorého
ak ide o biopalivá, ktorých energetický
obsah sa započítava dvojnásobne, alebo
biokvapaliny vyrobené z rovnakých surovín,
odborne
spôsobilá
osoba
na
účely
overovania výpočtu je povinná (1) najmenej
dvakrát ročne skontrolovať plnenie kritérií
trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie
a overiť, že nedošlo k úmyselným úpravám
odpadov a zvyškov po spracovaní u
právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sú
prvým
miestom
zhromažďovania,
skladovania alebo vytrieďovania týchto
surovín a ktorým overuje potvrdenie o
pôvode biopaliva alebo biokvapaliny, (2) pri
kontrole dodávateľa biomasy a suroviny
nebiologického pôvodu skontrolovať plnenie
kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej
bilancie najmenej u 5 % pestovateľov a
dodávateľov biomasy vyrobenej zo surovín
podľa § 2 ods. 7 písm. h), i) okrem drevitých
energetických plodín alebo písm. j) prvého
bodu a druhého bodu a 25 % pestovateľov a
dodávateľov ostatnej biomasy alebo surovín
nebiologického
pôvodu,
od
ktorých
dodávateľ tieto suroviny odobral, (3) pri
kontrole výrobcu alebo dovozcu kvapalných
alebo plynných produktov určených na
výrobu biopalív alebo biokvapalín a výrobcu
alebo dovozcu biopalív alebo biokvapalín,
ktorý odoberal biomasu alebo surovinu
nebiologického
pôvodu
priamo
od
pestovateľov
alebo
dodávateľov,
skontrolovať
plnenie
kritérií
trvalej
udržateľnosti
a hmotnostnej
bilancie
najmenej u 5 % pestovateľov a dodávateľov
biomasy vyrobenej zo surovín podľa § 2 ods.
7 písm. h), i) okrem drevitých energetických
plodín alebo písm. j) prvého bodu a druhého
bodu a 25 % pestovateľov alebo dodávateľov
ostatnej
biomasy
alebo
surovín

nebiologického pôvodu, od ktorých výrobca
alebo dovozca tieto suroviny priamo
odobral.
Novelizované ust. § 14e rozširuje pôsobnosť
Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky v oblasti zverejňovania údajov
týkajúcich sa emisií skleníkových plynov
a evidencie zaslaných jednotiek znižovania
emisií skleníkových plynov.
Pokročilé
biopalivo
nanovo
upravuje
doplené ustanovenie § 14f.
Pokročilým
biopalivom sa rozumie biopalivo vyrobené
zo surovín alebo palív uvedených v prílohe
č. 1a zákona. Právnická osoba alebo fyzická
osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť podľa
§ 14a ods. 1, je povinná uvádzať na trh
pohonné látky s obsahom pokročilých
biopalív minimálne v referenčnej hodnote
vypočítanej
z energetického
obsahu

celkového množstva pohonných látok
uvedených na trh, ktorá je (1) 0,1 % pre rok
2019, (2) 0,5 % pre roky 2020 až 2024 a (3)
0,75 % pre roky 2025 až 2030. Taká
povinnosť sa považuje za splnenú, ak sa
referenčná hodnota dosiahne za kalendárny
rok.
Dodávateľom
palív
sa
uvedeným
ustanovením uložila povinnosť primiešavať
určité minimálne množstvá pokročilých
biopalív, čím, ako uvádza dôvodová správa,
sa vytvorí motivácia pre podnikateľské
subjekty pre výrobu pokročilých biopalív.
Novelizovaný
zákon
o podpore
obnoviteľných zdrojov energie nadobúda
účinnosť dňa 1. augusta 2017.

NOVELA ZÁKONA O KOLEKTÍVNOM VYJEDNÁVANÍ
Pred uvedením samotných zmien, ktoré
novela zákona o kolektívnom vyjednávaní
priniesla si v krátkosti pripomeňme, čo je
kolektívnou zmluvou. Kolektívnou zmluvou
sa upravujú individuálne a kolektívne
vzťahy
medzi
zamestnávateľmi
a
zamestnancami a práva a povinnosti
zmluvných strán. Kolektívne zmluvy môžu
uzatvárať
príslušné
odborové
orgány
a zamestnávatelia,
prípadne
ich
organizácie. Kolektívna zmluva je (1)
podniková uzavretá medzi príslušným
odborovým orgánom alebo príslušnými
odborovými orgánmi a zamestnávateľom,
ktorým je aj služobný úrad, (2) kolektívna
zmluva vyššieho stupňa uzavretá pre väčší
počet zamestnávateľov medzi príslušným
vyšším
odborovým
orgánom
alebo
príslušnými vyššími odborovými orgánmi a
organizáciou
alebo
organizáciami
zamestnávateľov, (3) kolektívna zmluva
vyššieho stupňa uzavretá medzi príslušným
vyšším
odborovým
orgánom
alebo
príslušnými vyššími odborovými orgánmi a
zamestnávateľom, ktorým je štát, (4)
kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá
pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní
postupujú podľa osobitného predpisu, medzi
príslušným vyšším odborovým orgánom
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alebo príslušnými vyššími odborovými
orgánmi, vládou poverenými zástupcami a
reprezentatívnymi
zástupcami
zamestnávateľov. Kolektívna zmluva je
záväzná pre zmluvné strany.
V zmysle novely je však kolektívna zmluva
podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona
o kolektívnom vyjednávaní záväzná tiež pre
zamestnávateľa združeného v organizácii
zamestnávateľov, (1) za ktorého bola
kolektívna
zmluva
vyššieho
stupňa
uzatvorená a u ktorého pôsobí odborová
organizácia
združená
v odborovej
organizácii, ktorej vyšší odborový orgán
kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzatvoril,
(2) ktorá kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa
uzatvorila, ak kód štatistickej klasifikácie
ekonomických
činností
tohto
zamestnávateľa na úrovni divízie alebo na
úrovni skupiny je rovnaký ako označenie
odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je
uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho
stupňa, a ak pre tohto zamestnávateľa nie
je záväzná iná kolektívna zmluva vyššieho
stupňa.
Novela v § 5 vypustila doterajší odsek 3.

Doterajšie ust. § 7 sa premenuje na
Reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho
stupňa. Reprezentatívna kolektívna zmluva
vyššieho stupňa je kolektívna zmluva
vyššieho stupňa uzatvorená medzi (1)
organizáciou
zamestnávateľov, v ktorej
združení zamestnávatelia, ktorých kód
podľa štatistickej klasifikácie ekonomických
činností na úrovni divízie alebo na úrovni
skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia
alebo časti odvetvia, pre ktoré je kolektívna
zmluva
vyššieho
stupňa
uzatvorená,
zamestnávajú väčší počet zamestnancov ako
zamestnávatelia združení v inej organizácii
zamestnávateľov, ktorá v tom istom odvetví
alebo v tej istej časti odvetvia uzatvorila
inú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa,
ktorých kód podľa štatistickej klasifikácie
ekonomických činností na úrovni divízie
alebo na úrovni skupiny je rovnaký ako
označenie odvetvia alebo časti odvetvia,
pre ktoré je kolektívna zmluva vyššieho
stupňa uzatvorená, a (2) vyšším odborovým
orgánom odborovej organizácie, v ktorej
združené odborové organizácie pôsobia u
viac ako 30 % zamestnávateľov uvedených v
zozname zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1
písm. b) a v kalendárnom roku, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa
doručilo oznámenie podľa § 9a ods. 1, boli
zmluvnou stranou podnikovej kolektívnej
zmluvy
alebo
požiadali
o
určenie
sprostredkovateľa podľa § 11 ods. 2 s cieľom
jej uzatvorenia; uvedená podmienka, že
združené
odborové
organizácie
boli
zmluvnou stranou podnikovej kolektívnej
zmluvy
alebo
požiadali
o
určenie
sprostredkovateľa podľa § 11 ods. 2 s cieľom
jej uzatvorenia, sa považuje za splnenú pre
odborovú organizáciu, ktorá ku dňu
oznámenia podľa § 9a ods. 1 pôsobí u
zamestnávateľa zaradeného do zoznamu
zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1 písm. b)
menej ako 24 mesiacov, alebo ak bolo
doručené spoločné oznámenie zmluvných
strán kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
podľa § 9a ods. 1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je
reprezentatívna v odvetví alebo v časti
odvetvia, v ktorých spĺňa podmienky podľa
skutočností uvedených v predošlom odseku.
Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho
stupňa
je
záväzná
pre
ostatných
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zamestnávateľov a ich zamestnancov v
odvetví alebo v časti odvetvia, pre ktoré je
uzatvorená, (1) od prvého dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, v ktorom bolo v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky zverejnené oznámenie
podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm.
b), ak bolo toto oznámenie zverejnené do
pätnásteho dňa príslušného kalendárneho
mesiaca, (2) od prvého dňa druhého
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
kalendárnom
mesiaci,
v ktorom
bolo
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
zverejnené oznámenie podľa § 9a ods. 6
písm. a) alebo ods. 7 písm. b), ak bolo toto
oznámenie zverejnené po pätnástom dni
príslušného kalendárneho mesiaca.
Podmienky reprezentatívnosti sa budú
posudzovať pre odvetvie alebo pre časť
odvetvia, pre ktoré je kolektívna zmluva
vyššieho stupňa uzatvorená. Ak napríklad
kolektívna zmluva vyššieho stupňa bude
uzatvorená pre viacero odvetví, podmienky
reprezentatívnosti
môže
spĺňať
len
v niektorých z nich a v týchto odvetviach
bude reprezentatívnou kolektívnou zmluvou
vyššieho stupňa.
Súčasťou kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa odovzdanej na uloženie ministerstvu,
má byť aj zoznam zamestnávateľov, ktorých
zaväzuje. To sa bude (v zmysle § 9 ods. 1
druhej vety) vzťahovať aj na dodatok ku
kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.
Novela
do
zákona
o kolektívnom
vyjednávaní vložila nové ust. § 9a a 9b.
Ustanovenie § 9a upravuje postup pri
overovaní
splnenia
podmienok
reprezentatívnej
kolektívnej
zmluvy
vyššieho stupňa a zverejnenie oznámenia
o jej uzatvorení. Zmluvná strana alebo
zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa môžu ministerstvu písomne oznámiť,
že uzatvorili reprezentatívnu kolektívnu
zmluvu vyššieho stupňa. Oznámenie musí
byť podpísané zmluvnou stranou, a ak ide
o spoločné oznámenie, musí byť podpísané
zmluvnými stranami na tej istej listine, a
musí obsahovať (1) názov kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa, (2) označenie
odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je
uzatvorená a v ktorých je reprezentatívna,

(3) doklad preukazujúci splnenie podmienky
podľa § 7 ods. 1 písm. b) prvého bodu,
ktorým je identifikačné číslo alebo
evidencia na Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky
odborových
organizácií
pôsobiacich u zamestnávateľov uvedených
v zozname zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1
písm. b), a kópia podpísanej podnikovej
kolektívnej zmluvy alebo kópia listu so
žiadosťou o určenie sprostredkovateľa podľa
§ 11 ods. 2, ak nejde o spoločné oznámenie
zmluvných strán kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa.
Ak oznámenie podľa skutočností uvedených
vyššie neobsahuje ustanovené náležitosti,
ministerstvo vyzve zmluvnú stranu alebo
zmluvné strany na odstránenie nedostatkov
oznámenia alebo na doplnenie oznámenia
do 15 pracovných dní odo dňa doručenia
tejto výzvy. Ak zmluvná strana alebo
zmluvné strany neodstránia nedostatky
oznámenia alebo nedoplnia oznámenie v
lehote podľa prvej vety, ministerstvo
oznámenie
odloží
a informuje
o tom
zmluvnú stranu alebo zmluvné strany.
Ministerstvo predmetné oznámenie odloží
a informuje o tom zmluvnú stranu alebo
zmluvné strany, aj ak (1) do uplynutia doby,
na ktorú sa reprezentatívna kolektívna
zmluva vyššieho stupňa dojednala, zostáva
ku dňu doručenia tohto oznámenia menej
ako šesť mesiacov, (2) v odvetví alebo v
časti odvetvia podľa odseku 1 písm. b) je
reprezentatívna iná kolektívna zmluva
vyššieho stupňa, o ktorej bolo zverejnené
oznámenie podľa odseku 6 písm. a) alebo
odseku 7 písm. b), a to počas jej účinnosti,
najviac však počas jedného roka odo dňa
zverejnenia oznámenia podľa odseku 6
písm. a) alebo odseku 7 písm. b), (3)
o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
oznámenej podľa odseku 1 rozhodol súd
podľa § 9b ods. 5 písm. a), a to počas
jedného roka odo dňa zverejnenia
oznámenia podľa odseku 7 písm. a).
Ak predmetné oznámenie podľa vyššie
uvedených skutočností obsahuje ustanovené
náležitosti, ministerstvo (1) bezodkladne
zašle informáciu o tomto oznámení na
zverejnenie v Obchodnom vestníku a
zverejní túto informáciu na svojom
webovom sídle; zamestnávateľ v odvetví
alebo v časti odvetvia môže predložiť
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ministerstvu k uvedenému oznámeniu do
piatich pracovných dní odo dňa jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku svoje
stanovisko, (2) overí, či oznámená
kolektívna zmluva vyššieho stupňa je
reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho
stupňa.
Reprezentatívne združenia zamestnávateľov
a reprezentatívne združenia odborových
zväzov majú právo v komisii založenej na
tripartitnom princípe (ďalej len „komisia“),
ktorú zriadi ministerstvo, vyjadriť svoje
stanovisko k údajom uvedeným vo vyššie
uvedenom oznámení, k stanovisku podľa
odseku 3 písm. a) zákona a k údajom
získaným podľa odseku 4 zákona. Členmi
komisie
sú
zástupcovia
ministerstva,
zástupcovia reprezentatívnych združení
zamestnávateľov,
zástupcovia
reprezentatívnych združení odborových
zväzov a zástupca Štatistického úradu
Slovenskej republiky. Predsedu komisie,
podpredsedov komisie a ostatných členov
komisie vymenúva a odvoláva minister
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky. Predsedom komisie je zástupca
ministerstva a podpredsedami komisie sú
zástupca
reprezentatívnych
združení
zamestnávateľov
a
zástupca
reprezentatívnych združení odborových
zväzov. Podrobnosti o zložení komisie a o
jej činnosti upraví rokovací poriadok
komisie, ktorý vydá ministerstvo.
Ak ministerstvo na základe údajov
uvedených v oznámení a údajov získaných
podľa odseku 4 zákona zistí, že kolektívna
zmluva
vyššieho
stupňa
(1)
je
reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho
stupňa, bezodkladne požiada o zverejnenie
oznámenia o uzatvorení reprezentatívnej
kolektívnej
zmluvy
vyššieho
stupňa
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, (2)
nie je reprezentatívna kolektívna zmluva
vyššieho stupňa, bezodkladne požiada
o zverejnenie oznámenia o tejto skutočnosti
v Obchodnom vestníku a oznámi túto
skutočnosť na svojom webovom sídle.
Doplnené ustanovenie § 9b v nadväznosti na
ust. § 9a vymedzuje možnosť preskúmania
oznámenia ministerstva (jeho obsahu, t.j.
vo väzbe, či sú alebo nie sú splnené
podmienky reprezentatívnosti kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa) súdom. Vymedzil sa

okruh žalobcov, ktorí môžu žalovať
ministerstvo podľa Správneho súdneho
poriadku pokiaľ ide o otázku, či kolektívna
zmluva vyššieho stupňa je alebo nie je
reprezentatívna. Žalobca v správnej žalobe
podľa Správneho súdneho poriadku musí
uviesť skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu,
že kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorá
bola
v zbierke
oznámená
ako
reprezentatívna nie je reprezentatívnou
kolektívnou zmluvou alebo naopak ak bolo
oznámené, že kolektívna zmluva vyššieho
stupňa nie je reprezentatívna, že je
reprezentatívnou
kolektívnou
zmluvou
vyššieho stupňa.
Súd rozhodne o žalobe do 30 dní odo dňa jej
doručenia. Súd oznámenie ministerstva
podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo písm. b)
zruší, ak (1) kolektívna zmluva vyššieho
stupňa oznámená podľa § 9a ods. 6 písm. a)

nie je reprezentatívna kolektívna zmluva
vyššieho stupňa, (2) kolektívna zmluva
vyššieho stupňa oznámená podľa § 9a ods. 6
písm. b) je reprezentatívna kolektívna
zmluva vyššieho stupňa.
Ako uvádza dôvodná správa, právna ochrana
žalobcov však nemôže byť svojvoľná, tzn. že
žalobca by svoje podanie mal podložiť aj
reálnymi skutočnosťami, ktoré naznačujú,
že zistené závery mali byť iné. Na konanie
sa primerane aplikujú vybrané časti
a ustanovenia Správneho súdneho poriadku.
Novelizovaný
zákon
o kolektívnom
vyjednávaní nadobúda účinnosť dňa 1.
septembra 2017.

ZÁKON O FONDE NA PODPORU NÁRODNOSTNÝCH
MENŠÍN
Nová
koncepcia
podpory
kultúrnych
a vedeckých aktivít národnostných menšín
žijúcich na Slovensku sa opiera o tieto
hlavné zásady: (1) zriadenie fondu ako
hlavného finančného nástroja zameraného
výlučne na podporu kultúrnych a vedeckých
aktivít, (2) definovanie úloh a cieľov
podpornej činnosti fondu a transparentných
pravidiel používania jeho zdrojov, (3)
zabezpečenie nezávislosti a odbornosti
rozhodovania v kľúčových orgánoch fondu,
(4) definovanie účelu použitia prostriedkov
fondu a mechanizmov kontroly ich
používania, (5) definovanie
finančných
zdrojov fondu.
Ako uvádza dôvodová správa, účelom fondu
je predovšetkým zachovanie, vyjadrenie,
ochrana a rozvoj identity a kultúrnych
hodnôt
národnostných menšín, ďalej
výchova
a
vzdelávanie
k právam
národnostných menšín, ako aj rozvoj a
podpora
interkultúrneho
dialógu
a
porozumenia medzi občanmi slovenskej
národnosti
a občanmi
patriacimi
k
národnostným
menšinám
a
etnickým
skupinám. Fond bude poskytovať finančné
prostriedky
na
kultúrno-osvetovú
a vzdelávaciu činnosť, edičnú činnosť,
podporu aktivít divadiel, umeleckých
súborov a kultúrnych inštitúcií a podporu
umeleckej tvorby, podporu vedy a výskumu
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v oblasti kultúry, života, histórie, jazyka a
identity príslušníkov národnostných menšín,
podporu vzdelávania, záujmovej činnosti a
využitia
voľného
času,
zahraničnej
prezentácie kultúry, podporu výchovy a
vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv
národnostných menšín, podporu vzájomného
porozumenia a zbližovania medzi občanmi
slovenskej národnosti a občanmi patriacimi
k národnostným menšinám a etnickým
skupinám, ako aj medzi národnostnými
menšinami navzájom, podporu identifikácie
a spoznávania spoločných kultúrnych a
vedeckých hodnôt a tradícií, podporu aktivít
zameraných na odkrývanie a spoznávanie
rodinnej, miestnej a regionálnej histórie,
tradícií, osobností a pamiatok, aktivít
zameraných
na
podporu
rešpektu,
porozumenia a tolerancie voči jazykom
národnostných menšín a kultúram v systéme
výchovy a vzdelávania, podporu výmenných
programov,
pobytov,
spoločných
vzdelávacích podujatí, vedomostných a
umeleckých súťaží pre deti a mládež z
rôznych národnostných a jazykových skupín,
na
ochranu,
odborné
spracovanie,
digitalizáciu
kultúrneho
dedičstva
národnostných menšín a na kreatívny
priemysel.

Orgánmi fondu budú riaditeľ, odborné rady,
dozorná
komisia
a
správna
rada.
Štatutárnym a zároveň výkonným orgánom
fondu je riaditeľ, ktorý bude schvaľovať
všetky
kľúčové
dokumenty
fondu,
predkladať správnej rade na schválenie
zásady
poskytovania
finančných
prostriedkov, vymenúvať a odvolávať členov
odborných rád a jedného člena správnej
rady a zabezpečovať organizačnú a
administratívno-technickú činnosť fondu
prostredníctvom kancelárie fondu. Na
základe odporúčania odbornej rady bude
rozhodovať
o
poskytnutí
finančných
prostriedkov fondom, pričom návrhom
odbornej komisie je riaditeľ viazaný.
O neposkytnutí finančných prostriedkov
rozhodne riaditeľ vtedy, ak to neodporučila
odborná rada. Zákon dáva možnosť
riaditeľovi
rozhodnúť
o neposkytnutí
finančných prostriedkov aj vtedy, ak to
odporučila odborná rada, ak by poskytnutie
finančných prostriedkov bolo v rozpore
s týmto
zákonom
alebo
s pravidlami
poskytovania štátnej pomoci. Takéto
oprávnenie riaditeľa je v súlade s jeho
postavením štatutára a s tým spojenou jeho
zodpovednosťou za zákonnosť rozhodnutí
fondu. Riaditeľ bude predkladať správnej
rade na schválenie návrh organizačného
poriadku a rokovacieho poriadku odborných
rád a ďalších vnútorných predpisov fondu
okrem rokovacieho poriadku dozornej
komisie. Vo fonde sa podľa oblasti
pôsobenia zriadia odborné rady pre všetky
štátom uznané národnostné menšiny na
Slovensku a jedna pre rozvoj a podporu
interkultúrneho dialógu a porozumenia
medzi občanmi slovenskej národnosti
a občanmi patriacimi k národnostným
menšinám a etnickým skupinám. Odborné
rady posudzujú žiadosti a odporúčajú
riaditeľovi projekty na podporu vrátane
výšky finančných prostriedkov fondu.
Odborné rady určujú v oblasti svojho
pôsobenia
zameranie
predkladaných
projektov a zásady a priority podpory na
príslušný
kalendárny
rok.
Jednou
z podmienok na vymenovanie za člena
odbornej rady je aspoň trojročná odborná
prax v oblasti kultúry alebo vedy. Tým by sa
mala zabezpečiť dostatočná profesionalita
riadenia fondu a zaručené transparentné
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posudzovanie projektov, čím sa posilňuje
nezávislosť postavenia tohto orgánu.
Kontrolným orgánom fondu bude päťčlenná
dozorná komisia. Správna rada na návrh
riaditeľa schvaľuje interné predpisy fondu,
na základe stanoviska dozornej komisie
výročnú správu fondu a účtovnú závierku
fondu overenú audítorom.
Finančné prostriedky bude fond poskytovať
formou dotácie alebo štipendia za splnenia
podmienok ustanovených zákonom. Návrh
zákona ustanovuje spôsob prerozdelenia
sumy finančných prostriedkov určených na
podpornú činnosť pre odborné rady
národnostných menšín a pre odbornú radu
interkultúrneho
dialógu
a porozumenia
medzi občanmi slovenskej národnosti
a občanmi patriacimi k národnostným
menšinám a etnickým skupinám. Návrh
zákona taxatívne ustanovuje pomer sumy
finančných prostriedkov pre jednotlivé
odborné rady vyjadrený percentuálnym
podielom.
Hlavným finančným zdrojom fondu je
príspevok
zo
štátneho
rozpočtu.
Ministerstvo kultúry poskytuje zo štátneho
rozpočtu v rámci schválených limitov na
príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona
o štátnom rozpočte príspevok do fondu
najmenej vo výške 8.000.000 Eur.
Základné činnosti fondu zahŕňajú okrem
poskytovania finančných prostriedkov na
podporu kultúrnych a vedeckých aktivít
národnostných menšín, na uskutočnenie
verejných kultúrnych podujatí, na vznik,
šírenie a prezentáciu výsledkov takýchto
aktivít,
poskytovania
finančných
prostriedkov
fyzickým
osobám
a
právnickým, ktoré sa tvorivo alebo
výskumne podieľajú na rozvoji kultúry
národnostných
menšín,
monitorovaciu
činnosť podporených projektov, vedenie
verejne prístupnej evidencie žiadostí,
žiadateľov a prijímateľov, finančných
prostriedkov, spoluprácu s orgánmi štátnej
správy, orgánmi územnej samosprávy,
verejnoprávnymi
inštitúciami
a inými
osobami, účasť na činnosti a spoluprácu
s partnerskými organizáciami v zahraničí
pôsobiacimi v oblasti podpory kultúry,
kontrolu plnenia zmluvných záväzkov

a vymáhanie
uzatvorených
prostriedkov.

s

pohľadávok
zo
zmlúv
prijímateľmi finančných

Forma poskytovania finančných prostriedkov
bude dotácia alebo štipendium. Štipendium,
ako nenávratná finančná podpora, je určené
len na podporu kultúrnych a vedeckých
aktivít a žiadateľom o štipendium môže byť
len fyzická osoba. Upravuje postup
poskytovania
finančných
prostriedkov
a zákon tiež stanovuje lehotu na vydanie
rozhodnutia o podpore projektu, a to do 60
dní od doručenia úplnej žiadosti.
Na poskytnutie podpory fondom nie je
právny nárok, a teda poskytnutie podpory
nie je vymáhateľné na súde. O poskytnutí
podpory rozhoduje riaditeľ na základe
stanovísk odborných rád a podpora sa
poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí
finančných prostriedkov.
Fond má
možnosť
ako podmienku
poskytnutia prostriedkov určiť povinnosť
predloženia
dokladu
preukazujúceho
zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie projektu.
O poskytnutí podpory rozhoduje riaditeľ na
základe odporúčania odbornej rady, a to do
60 dní od doručenia úplnej žiadosti. Zároveň
určuje povinnosť zverejniť tieto informácie
na svojom webovom sídle. Podpora sa
poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí
finančných prostriedkov.
Nový zákon široko vymedzuje oprávnených
žiadateľov
o poskytnutie
finančných
prostriedkov z fondu, ktorými môžu byť
fyzická osoba a akákoľvek právnická osoba.
Jedinou obmedzujúcou požiadavkou je
predmet ich činnosti, ktorým je realizácia
kultúrnych alebo iných aktivít v súlade s
ustanovením § 1 ods. 1 zákona. Ďalej sa
upravuje
predkladanie
žiadostí
o
poskytnutie finančných prostriedkov fondu,
spolu s formou a náležitosťami žiadosti a jej
príloh, pričom sa rešpektuje princíp
„jedenkrát a dosť“. Formulár žiadosti bude
fondom
zaregistrovaný
v Centrálnom
metainformačnom systéme verejnej správy.
Podmienkou
poskytnutia
finančných
prostriedkov je podanie písomnej žiadosti
spolu s taxatívne uvedenými prílohami pre
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žiadosť
o poskytnutie
dotácie,
resp.
štipendia. Po podaní žiadosti fondu
kontroluje kancelária, či žiadosť podal
oprávnený žiadateľ, či je podaná žiadosť
úplná a obsahuje predpísané prílohy
a preskúma úplnosť
rozpočtu a súlad
žiadosti
so
zásadami
poskytovania
finančných prostriedkov fondu. Ak žiadateľ
nepredloží spolu so žiadosťou niektorú z
príloh, alebo žiadosť nie je správne
vyplnená alebo má iné nedostatky, fond
(prostredníctvom kancelárie) vyzve písomne
žiadateľa na doplnenie neúplnej žiadosti
alebo na opravu žiadosti v lehote, ktorá
nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa
doručenia výzvy.
Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ
alebo ktorú žiadateľ nedoplnil alebo
neopravil ani v dodatočnej lehote a žiadosť,
pri ktorej zistí, že nie je v súlade so
zásadami
poskytovania
finančných
prostriedkov z fondu, kancelária vyradí z
rozhodovacieho procesu a túto skutočnosť
bez zbytočného odkladu oznámi žiadateľovi
písomným oznámením.
Úplnú
žiadosť
predkladá
kancelária
príslušnej odbornej rade na posúdenie.
Následne odborné rady žiadosť spolu s jej
písomným
hodnotením
predkladajú
riaditeľovi na rozhodnutie.
Zavádza
sa
osobitný
administratívny
poplatok
za
spracovanie
žiadosti
o poskytnutie dotácie vo výške 0,1 % z
požadovaných finančných prostriedkov,
najmenej však 20 eur a najviac 1.000 Eur,
ktorý predstavuje úhradu nákladov fondu
spojených
s
administráciou
a
vyhodnocovaním žiadostí. Administratívne
poplatky platené a vyberané podľa tohto
zákona sú príjmom fondu.
Fond
poskytne
finančné
prostriedky
žiadateľovi na základe písomnej zmluvy
uzavretej so žiadateľom. Mechanizmus
uzatvárania zmluvy v zásade sleduje
všeobecnú
úpravu
zmluvného
práva
obsiahnutú v Občianskom zákonníku (§ 43a
až 44). Zmluvou sa zaväzuje fond poskytnúť
žiadateľovi finančné prostriedky na určený
účel za podmienok ustanovených týmto
zákonom a fondom a žiadateľ sa zaväzuje
tieto finančné prostriedky použiť v súlade s

určeným účelom a podmienkami a
hodnoverne preukázať fondu ich použitie
podľa zmluvy.
Uzavretím zmluvy sa žiadateľ stáva
prijímateľom.
Poskytnuté
finančné
prostriedky môže prijímateľ použiť výlučne
na účel uvedený v zmluve. Prijímateľ je
povinný priložiť k vyúčtovaniu poskytnutých
finančných prostriedkov podľa zmluvy (1)
doklady
potrebné
pre
vyúčtovanie
poskytnutých finančných prostriedkov, (2)
správu o realizácii projektu podrobne
popisujúcu všetky etapy realizácie projektu,
(3) informáciu o naplnení predpokladov,
ktoré žiadateľ uviedol v žiadosti, (4) vlastné
zhodnotenie prínosu projektu po jeho
realizácii.
Prijímateľ je povinný vrátiť fondu finančné
prostriedky, ktoré (1) použil v rozpore
s dohodnutým účelom, (2) nepoužil celkom
alebo sčasti na financovanie projektu.
Hlavné
zdroje
financovania
fondu
predstavujú príspevky zo štátneho rozpočtu,
úroky z vkladov v bankách, sankcie podľa
tohto
zákona
a
zmluvné
sankcie,
administratívne poplatky, finančné dary,
dobrovoľné príspevky a iné príjmy. Finančné
prostriedky fondu sa vedú na samostatnom
účte v Štátnej pokladnici.
Výdavky fondu na vlastnú prevádzku fond
uhrádza zo svojich príjmov, ktorými sú
úroky z vkladov v bankách a administratívne
poplatky a najviac 4 % z celkovej sumy
príjmov, ktorými sú príspevky zo štátneho
rozpočtu, sankcie podľa tohto zákona a
zmluvné sankcie, finančné dary, dobrovoľné
príspevky
a iné
príjmy.
K
tomuto
obmedzeniu zároveň prináleží povinnosť
fondu 96 % zákonom stanovených príjmov
použiť na svoju činnosť, teda na podporu
kultúrnych
a vedeckých
aktivít
národnostných
menšín
v Slovenskej
republike.
Zo štátneho rozpočtu poskytuje ministerstvo
v rámci schválených limitov na príslušné
rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom
rozpočte príspevok do fondu najmenej vo
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výške 8.000.000 Eur. Ministerstvo je
oprávnené si vyhradiť, že najviac 20 %
z tohto
príspevku
bude
prednostne
použitých na podporu priorít určených
ministerstvom.
Sumu finančných prostriedkov určených na
podpornú činnosť rozdelí fond medzi
odborné rady v takomto pomere: (1)
odborné
rady
kultúry
maďarskej
národnostnej menšiny 53 %, (2) odborné
rady kultúry rómskej národnostnej menšiny
22,4 %, (3) odborné rady kultúry rusínskej
národnostnej menšiny 6,4 %, (4) odborné
rady kultúry bulharskej národnostnej
menšiny 1 %, (5) odborné rady kultúry
českej národnostnej menšiny 3,7 %, (6)
odborné
rady
kultúry
chorvátskej
národnostnej menšiny 1 %, (7) odborné rady
kultúry moravskej národnostnej menšiny 1,4
%, (8) odborné rady kultúry nemeckej
národnostnej menšiny 1,8 %, (9) odborné
rady kultúry poľskej národnostnej menšiny
1,4 %, (10) odborné rady kultúry ruskej
národnostnej menšiny 1,1 %, (11) odborné
rady kultúry srbskej národnostnej menšiny
0,7 %, (12) odborné rady kultúry ukrajinskej
národnostnej menšiny 2 %, (13) odborné
rady kultúry židovskej národnostnej menšiny
1,1 % a (14) odborná rada interkultúrneho
dialógu a porozumenia 3 %.
Fond zverejní prvú výzvu na predkladanie
žiadostí do 31. decembra 2017. Žiadosti sa
predkladajú fondu od 1. januára 2018.
Ministerstvo kultúry poskytne príspevok zo
štátneho rozpočtu do fondu prvýkrát v roku
2018.
Nový zákon o fonde na podporu kultúry
národnostných menšín nadobudol účinnosť
1. júla 2017.
Sprievodne sa novelizovali aj ďalšie zákony,
a to (1) zákon č. 524/2010 Z. z. o
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu
vlády Slovenskej republiky, (2) zákon č.
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy, (3)
zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu
umenia a zákon č. 516/2008 Z. z. o
Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

PRÁVNA ÚPRAVA PITNEJ VODY
Do zákona sa novelou schválenou dňa 11.
mája 2017 dopĺňa nový pojem „manažment
rizík pri
zásobovaní pitnou vodou“
a podrobnejšie sa charakterizujú jeho
jednotlivé zložky. Podľa nového písmena zf)
v odseku 1 ust. § 2 manažment rizík pri
zásobovaní pitnou vodou je systematický
proces, ktorý pozostáva z (1) analýzy rizík
pri zásobovaní pitnou vodou,
ktorá je
procesom identifikujúcim pravdepodobnosť
výskytu a závažnosť nežiaducich následkov
nebezpečných udalostí, (2) vyhodnotenia
rizík pri zásobovaní pitnou vodou, ktorým sa
určuje miera rizík a vypracovanie opatrení
na ich zmiernenie alebo odstránenie a
riadenia rizík pri zásobovaní pitnou vodou,
ktorým sa prijímajú, zavádzajú a kontrolujú
opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie
neprijateľných rizík.
Dopĺňajú sa kompetencie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej
len „úrad verejného zdravotníctva“) pri
sprístupňovaní informácií a pri povoľovaní
výnimiek na použitie pitnej vody, ktorá
nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej
vody, ktoré boli doteraz ustanovené v § 17
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia. Úrad
verejného zdravotníctva okrem doteraz
stanovených povinností tiež (1) sprístupňuje
na svojom webovom sídle aktuálne
informácie
o kvalite
pitnej
vody
a o povolených výnimkách na použitie pitnej
vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov
kvality pitnej vody na národnej úrovni, (2)
žiada Komisiu o predchádzajúci súhlas na
tretiu výnimku na použitie pitnej vody,
ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality
pitnej vody, (3) rozhoduje výnimočne a po
predchádzajúcom súhlase Komisie o tretej
výnimke na použitie pitnej vody, ktorá
nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej
vody, (4) informuje Komisiu do dvoch
mesiacov od začiatku platnosti výnimky
o každej povolenej výnimke na použitie
pitnej
vody,
ktorá
nespĺňa
limity
ukazovateľov kvality pitnej vody na
individuálne
dodávky
pitnej
vody
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prevyšujúce v priemere 1.000 m3 za deň
alebo slúžiace viac ako 5.000 obyvateľom.
Súčasne sa zavádza nová kompetencia úradu
verejného
zdravotníctva
rozhodnúť
o limitnej hodnote nového ukazovateľa
kvality pitnej vody, ktorý doteraz platný
právny predpis neupravoval, ale môže
predstavovať riziko pre zdravie ľudí.
Dopĺňajú sa tiež kompetencie Úradu
verejného
zdravotníctva
Slovenskej
republiky pre oblasť radiačnej ochrany, a to
o kompetencie týkajúce sa monitorovania
rádiologických ukazovateľov v pitnej vode
a výnimiek na používanie pitnej vody, ktorá
nespĺňa požiadavky na kvalitu v týchto
ukazovateľoch.
Podobné kompetencie novela tiež pridala
regionálnym
úradom
verejného
zdravotníctva.
Novelizované ust. § 6 ods. 9 pridáva novú
kompetenciu Regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky so sídlom
v Poprade, a to kompetenciu hodnotiť
zdravotnú bezpečnosť výrobkov určených na
styk s pitnou vodou, ktoré môžu významnou
mierou ovplyvniť kvalitu dodávanej pitnej
vody
a tým
aj
zdravie
obyvateľov.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky so sídlom v Poprade sa
hodnoteniu týchto výrobkov venuje už
dlhodobo.
Podľa novelizovaného ust. § 17 zákona,
pitná voda je voda určená na ľudskú
spotrebu v jej pôvodnom stave alebo po
úprave, ktorá sa používa na pitie, varenie,
prípravu potravín alebo na iné domáce účely
bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola
dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo
ako voda balená do spotrebiteľského balenia
a voda používaná v potravinárskych
podnikoch
pri
výrobe,
spracovaní,
konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo
látok určených na ľudskú spotrebu.
Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak (1)
neobsahuje
žiadne
mikroorganizmy,
parazity a ani látky, ktoré v určitých

množstvách
alebo
koncentráciách
predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí
akútnym, chronickým alebo neskorým
pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímateľné
zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo
používaniu, a (2) spĺňa limity ukazovateľov
kvality pitnej vody podľa všeobecne
záväzného právneho predpisu vydaného
podľa § 62 písm. aa).
Monitorovanie pitnej vody sa vykonáva
pravidelne podľa programu monitorovania
v celom systéme zásobovania pitnou vodou
na
účely
preukázania
zdravotnej
bezpečnosti
pitnej
vody
a získania
informácií
o jej
kvalite.
Program
monitorovania overuje účinnosť opatrení
zavedených na kontrolu ohrozenia zdravia
ľudí a určuje najvhodnejšie opatrenia na
jeho zmiernenie alebo odstránenie. Program
monitorovania môže byť založený na
manažmente rizík pri zásobovaní pitnou
vodou.
Podľa
miestnych
podmienok
a s prihliadnutím
na
epidemiologickú
situáciu úrad verejného zdravotníctva môže
rozhodnúť o (1) limitoch ukazovateľov
kvality pitnej vody, pre ktoré nie sú limity
ustanovené všeobecne záväzným právnym
predpisom vydaným podľa § 62 písm. aa),
(2) tretej výnimke na použitie pitnej vody,
ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality
pitnej vody.
Podľa
miestnych
podmienok
a s prihliadnutím
na
epidemiologickú
situáciu
regionálny úrad verejného
zdravotníctva môže rozhodnúť o (1) zvýšení
rozsahu monitorovania alebo početnosti
monitorovania ukazovateľov kvality pitnej
vody ustanovených všeobecne záväzným
právnym predpisom vydaným podľa § 62
písm.
aa),
(2)
doplnení
rozsahu
monitorovania ukazovateľov kvality pitnej
vody o ďalšie mikroorganizmy, parazity
alebo látky, pre ktoré neboli ustanovené
limity, ak existuje odôvodnené podozrenie,
že
v určitých
množstvách
alebo
koncentráciách môžu predstavovať riziko
ohrozenia zdravia ľudí, (3) prvej výnimke
a druhej výnimke na použitie pitnej vody,
ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality
pitnej vody, (4) výnimke na zníženie
rozsahu monitorovania alebo početnosti

12 |

monitorovania ukazovateľov kvality pitnej
vody v programe monitorovania na základe
manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou
vodou.
Výnimku na použitie pitnej vody, ktorá
nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej
vody môže úrad verejného zdravotníctva
alebo
regionálny
úrad
verejného
zdravotníctva
povoliť
pre
chemické
ukazovatele uvedené v prílohe č. 2a najviac
na tri roky, ak zásobovanie pitnou vodou
nemožno
zabezpečiť
inak
a nebude
ohrozené zdravie ľudí. Po uplynutí platnosti
prvej výnimky môže regionálny úrad
verejného zdravotníctva v odôvodnených
prípadoch povoliť druhú výnimku. Úrad
verejného zdravotníctva informuje Komisiu
o odôvodnení rozhodnutia o druhej výnimke
spolu s výsledkami kontroly kvality pitnej
vody vykonanej počas platnosti prvej
výnimky. Tretiu výnimku môže povoliť úrad
verejného zdravotníctva len výnimočne a po
predchádzajúcom súhlase Komisie. Pred
uplynutím platnosti každej výnimky sa
vykoná
kontrola
s cieľom
preukázať
zlepšenie kvality pitnej vody.
Doplnenými ustanoveniami § 17a až 17d boli
určené osoby, ktoré sa považujú za
dodávateľov pitnej vody. Dodávateľom
pitnej vody je (1) prevádzkovateľ verejného
vodovodu, (2) fyzická osoba-podnikateľ
alebo právnická osoba, ktorá dodáva pitnú
vodu alebo používa pitnú vodu v rámci
podnikateľskej činnosti alebo ktorá dodáva
pitnú vodu alebo používa pitnú vodu vo
verejnom záujme a nie je odberateľom
pitnej vody z verejného vodovodu. Ide teda
nielen
o prevádzkovateľov
verejných
vodovodov, ale aj osoby dodávajúce alebo
používajúce pitnú vodu v rámci svojej
podnikateľskej
činnosti
(napríklad
z vlastných vodných zdrojov vo firmách,
závodoch,
ubytovacích
zariadeniach,
potravinárskych
podnikoch)
alebo
vo
verejnom záujme (napríklad z vlastných
vodných zdrojov v školských zariadeniach,
obecných
budovách
a
priestoroch).
V prípade dodávania a používania pitnej
vody v rámci podnikateľskej činnosti a vo
verejnom záujme nemusí ísť podľa
množstva
zásobovaných
obyvateľov
alebo
množstva
dodávanej
vody
o hromadné zásobovanie pitnou vodou.

Dopĺňajú
a spresňujú
sa
povinnosti
dodávateľov
pitnej
vody
a vlastníkov
bytových budov alebo nebytových budov,
ktorých cieľom je zabezpečiť a zachovať
zdravotnú bezpečnosť kvality dodávanej
pitnej vody.
Nová úprava ust. § 18 spresňuje požiadavky
na výrobky určené na styk s pitnou vodou.
Táto úprava vychádza najmä z požiadaviek
praxe, dopytov a pripomienok výrobcov
a dodávateľov výrobkov ako aj dodávateľov
pitnej vody, ktorí výrobky určené na styk
s pitnou vodou pri zásobovaní pitnou vodou
používajú. Výrobky určené na styk s pitnou
vodou
sú
výrobky
používané
na
zachytávanie,
úpravu,
akumuláciu,
distribúciu, meranie alebo odber pitnej
vody. Výrobky určené na styk s pitnou vodou
sú zdravotne bezpečné, ak sú vyrobené tak,
že
za
obvyklých
a predvídateľných
podmienok
používania
ich
zložky
neprechádzajú
do
pitnej
vody
v množstvách, ktoré by mohli ohroziť
zdravie ľudí, spôsobiť neprijateľnú zmenu
v zložení pitnej vody alebo spôsobiť
zhoršenie jej vlastností vnímateľných
zmyslami.
V § 56 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n),
podľa ktorého priestupku na úseku
verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto
ako vlastník bytovej budovy alebo nebytovej
budovy, ktorý nie je fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou
poruší niektorú z povinností podľa § 17d.
Upravil sa teda priestupok na úseku
verejného zdravotníctva pre vlastníka

bytových budov alebo nebytových budov,
ktorý svojou činnosťou a nevhodnými
zásahmi môže ovplyvniť kvalitu a zdravotnú
bezpečnosť dodávanej pitnej vody.
V súvislosti s doplnenými ust. § 17a až 17d
sa patrične upravilo tiež ust. § 57, ktoré po
novom určuje, že správneho deliktu na
úseku verejného zdravotníctva bude tiež
porušenie
uvedených
doplnených
ustanovení.
Program monitorovania podľa § 17a ods. 2
písm. d) je dodávateľ pitnej vody povinný
predložiť regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva najneskôr do 31. decembra
2018.“.
Novelu zákona sa ruší nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu
určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality
vody určenej na ľudskú spotrebu v znení
neskorších predpisov. Ako je uvedené
v dôvodovej správe, kompetencie orgánov
štátnej správy na úseku ochrany verejného
zdravia a povinnosti dodávateľov pitnej
vody a ďalších osôb, ktoré môžu ovplyvniť
kvalitu dodávanej pitnej vody sú prenesené
do
novelizovaného
znenia
zákona.
Podrobnosti požiadaviek na kvalitu pitnej
vody
a na
jej
monitorovanie
budú
ustanovené novým všeobecne záväzným
právnym predpisom.
Novelizovaný zákon nadobúda
dňom 15. október 2017.

účinnosť

NOVELA ZÁKONA O ENERGETICKEJ
HOSPODÁRNOSTI BUDOV
Poslanci Národnej rady SR schválili dňa 9.
mája 2017 novelu predmetného zákona,
ktorou sa upravuje výška príspevku na
zateplenie rodinného domu tak, aby bolo
možné
financovať
väčší
rozsah
vykonávaných prác. Súčasťou novely je aj
zníženie počtu požadovaných príloh k
žiadosti o poskytnutie príspevku na
zateplenie rodinného domu.
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Ako uvádza dôvodová správa, vlastníci
rodinných
domov
prejavili
záujem
o poskytnutie príspevku. Súčasné nastavenie
poskytovania príspevku však umožňuje jeho
poskytnutie až po zrealizovaní zateplenia
rodinného domu.
Novela zákona zvýšila podiel nákladov,
ktoré sa zohľadňujú pri výpočte príspevku
na zateplenie rodinného domu na 40 %

oprávnených a uhradených nákladov na
zateplenie rodinného domu a súčasne sa
zvýšila maximálna možná výška príspevku na
zateplenie rodinného domu na 8.000 Eur v
závislosti od dosiahnutej hodnoty súčiniteľa
prechodu tepla stavebných konštrukcií a v
závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby
tepla na vykurovanie rodinného domu.
Po novom sa dopĺňa do oprávnených
nákladov
za
zhotovenie
zateplenia
rodinného domu možnosť započítať aj
náklady za výmenu zdroja tepla. Podľa
dôvodovej správy, nákladmi za výmenu
zdroja tepla sa rozumejú náklady na
obstaranie samotného zariadenia vrátane
nákladov
za
demontáž
pôvodného
zariadenia a montáž nového zariadenia ako
aj súvisiace náklady, ktoré sú nevyhnutné
pre samotné fungovanie zdroja tepla, napr.
úprava pripojenia, odvodu splodín a pod.
Inštalovanie zdroja tepla s primeranými
technickými parametrami má pozitívny
vplyv
na
energetickú
hospodárnosť
rodinného domu.
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Podľa novelizovaného znenia § 9c odsek 4
oprávnenými nákladmi sú náklady za
zhotovenie zateplenia rodinného domu.
Do oprávnených nákladov možno započítať
aj tieto
náklady: (1)
náklady
za
vyregulovanie vykurovacieho systému, (2)
náklady na súvisiace stavebné úpravy
pozostávajúce najmä z obnovy vstupov,
bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby,
ako sú lodžia, balkón a prekrytie vstupu, (3)
náklady za výmenu zdroja tepla.
V rámci administratívnych požiadaviek sa
ust. § 9d odsek 3 novelizovalo, čo znamená,
že ak je rodinný dom v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov, žiadosť o
príspevok môže podať ktorýkoľvek z
manželov, pričom musí byť druhým
manželom splnomocnený na zastupovanie
v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie
doručovaných písomností týkajúcich sa
konania. Podpis druhého manžela na
písomnom plnomocenstve musí byť úradne
osvedčený.
Novela nadobúda účinnosť 15. júna 2017.
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Informácie uvedené v bulletine Čarnogurský ULC PRO BONO nie sú poskytovaním
právnych rád. Nemožno z neho odvodzovať žiadne práva ani povinnosti. Materiál
obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy a aplikácia vyššie uvedených
informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu.
Z uvedených dôvodov pri konkrétnych právnych riešeniach preto vždy odporúčame
konzultácie. I keď bulletin nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti,
ani za akékoľvek škody vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií uvedených
v tomto dokumente.
Obsah bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO nie je možné využívať pre účely zisku,
ponúkať svojim klientom ako svoj vlastný alebo publikovať bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti Čarnogurský ULC s.r.o. V prípade záujmu o ďalšie
informácie alebo o poskytnutie individuálneho poradenstva či konzultácií nás
neváhajte kontaktovať.
V prípade, že naďalej nechcete byť adresátom tejto služby, kontaktujte nás na emailovej adrese probono@ulclegal.com. Ďakujeme.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, JUDr. Martina
taby@ulclegal.com alebo Mgr. Tomáša Škrinára: skrinar@ulclegal.com.
© Čarnogurský ULC, 2017
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