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1.

NOVELA ZÁKONA O STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ
Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení priniesla viaceré zmeny. Ide napríklad o vyplácanie dôchodkov, podmienky
vyplácania v prípade smrti, úprava procesu podania žiadosti o dôchodok, alebo predkladanie ponúk na vyplácanie dôchodkov
dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a poisťovňami.

2.

PODNIKANIE NA INTERNETE A JEHO PRÁVNA ÚPRAVA
Internet sa v súčasnej dobe stáva čoraz viac nielen komunikačným prostriedkom, ale aj priestorom podnikania. Podnikanie na
internete má s klasickým podnikaním niektoré spoločné znaky, avšak má aj svoje špecifiká. So špecifikami podnikania na internete
a jeho právnou úpravou Vás oboznámime v našom článku.

3.

NÁROK NA DÁVKU V NEZAMESTNANOSTI
Každý z nás sa stretol so situáciou, že stratil zamestnanie a stal sa nezamestnaným. Obdobie nezamestnanosti so sebou prináša
negatívne pocity a stratu príjmu. Preto je potrebné poznať svoje práva a nároky počas tohto obdobia.

4.

DORUČOVANIE PODĽA OBČIANSKEHO SÚDNEHO PORIADKU
Doručenie písomnosti v civilnom konaní je dôležitou skutočnosťou zakladajúcou právne účinky písomností. Súd doručuje nielen
rozhodnutia, ale aj iné písomnosti. Doručovanie prebieha podľa dôležitosti písomností. Podľa dôležitosti sa písomnosti doručujú
do vlastných rúk, alebo doručujú nie do vlastných rúk a podľa dôležitosti písomnosti nastávajú doručením ich právne účinky.

5.

VÝMAZ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA
V praxi sa fyzické aj právnické osoby veľmi často stretávajú so situáciami, v ktorých sú nehnuteľnosti zaťažené záložným právom.
Tieto skutočnosti vyplývajú z príslušných listov vlastníctva a katastrov nehnuteľností. V našom článku sa dozviete akým spôsobom
dochádza k výmazu záložného práva na nehnuteľnosti.

6.

PRIPRAVUJE SA V NR SR – NÁVRH ZÁKONA O DANI Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Po schválení návrhu novely zákona o dani z motorových vozidiel by sa mal zmeniť aktuálne platný systém hradenia daní z motorových vozidiel. Vyplýva to z návrhu nového zákona o dani z motorových vozidiel, ktorý bol dňa 22. augusta 2014 doručený
do Národnej rady SR. Daň bude podľa dôvodovej správy spravodlivejšia, ekologickejšia a prehľadnejšia. Sadzby dane sa zjednotia
a budú rovnaké pre celé Slovensko, pričom pri výške sadzieb bude veľkú úlohu zohrávať najmä ekologickosť vozidla a jeho vplyv
na životné prostredie.

NOVELA ZÁKONA O STAROBNOM

DOCHODKOVOM SPORENÍ
Dňa 1. júla 2014 nadobudol účinnosť
zákon č. 183/2014 (ďalej len „no vela“), ktorý zmenil a doplnil zákon
č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení. Ustanovenia upravujúce
výplatu dôchodkov zo systému starobného dôchodkového sporenia nadobudnú účinnosť dňa 1. januára 2015.
Nové znenie ust. § 29 doplní novú formu vyplácania starobných a predčasných
starobných dôchodkov. Podľa súčasnej
právnej úpravy sa starobné a predčasné starobné dôchodky vyplácajú vo forme doživotného dôchodku a programového výberu s doživotným dôchodkom.
Po novom sa uvedené dôchodky budú
nazývať doživotný dôchodok a programový výber, pričom pribudne nová forma – dočasný dôchodok.
Zmena podmienok
vyplácania
predčasného
starobného
dôchodku

Novela v ust. § 30 vypustila podmienku
10 rokov starobného dôchodkového sporenia na vyplácanie starobného dôchodku. Po novom zostane zachovaná len
podmienka dovŕšenia dôchodkového
veku. Zmení sa tiež podmienka vyplácania predčasného starobného dôchodku. Po novom sa bude predčasný starobný dôchodok vyplácať za splnenia
dvoch podmienok, a to ak (1) sporiteľovi vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu alebo (2) súčet súm
predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu, na ktorého výplatu vznikol nárok, a doživotného predčasného starobného dôchodku je ku dňu
začatia ich vyplácania vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného
predpisu.

Doživotný dôchodok

Zmeny nastanú aj v doživotnom dôchodku. Podľa nového znenia ust. § 33, ak poberateľ doživotného dôchodku zomrel
skôr, ako mu bolo vyplatených 84 mesačných súm doživotného dôchodku,
najskôr však v deň vzniku povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, sumu zodpovedajúcu rozdielu
sumy určenej na výplatu týchto 84 mesačných súm doživotného dôchodku
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a súčtu vyplatených mesačných súm doživotného dôchodku (1) zníženú o sumu
oprávnene vynaložených nákladov poistiteľa na jej výplatu v hotovosti alebo na prevod do iného ako členského
štátu eurozóny poistiteľ vyplatí podľa
ust. § 40a alebo (2) poistiteľ prevedie
podľa ust. § 40a. Ustanovenie § 40a
upravuje právo na vyplatenie uvedenej
sumy. Podmienkou vzniku nároku na vyplatenie uvedenej sumy je, že (1) poberateľ zomrel skôr ako mu bolo vyplatených 84 mesačných súm doživotného
dôchodku, (2) v zmluve o poistení dôchodku určil oprávnenú osobu a (3) nebolo právoplatne rozhodnuté súdom, že
oprávnená osoba úmyselným trestným
činom spôsobila smrť poberateľa doživotného dôchodku. Ak poberateľ doživotného dôchodku neurčil žiadnu zodpovednú osobu, uvedených 84 mesačných
súm doživotného dôchodku sa stáva
predmetom dedenia.
Novým znením ust. § 33 sa zavedie dočasný starobný dôchodok a dočasný
predčasný starobný dôchodok (ďalej
len „dočasný dôchodok“). Uvedené dôchodky sa budú vyplácať počas doby
dohodnutej v zmluve o poistení dôchodku, a to päť rokov, sedem rokov alebo
desať rokov. Ak smrť sporiteľa nastane
pred uplynutím doby dohodnutej v zmluve o poistení dôchodku, poistiteľ vyplatí dočasný starobný dôchodok alebo
dočasný predčasný starobný dôchodok
do smrti poberateľa tohto dôchodku.
Dohodnúť vyplácanie dočasného dôchodku možno za podmienky, že súčet
dôchodkov z I. piliera a z II. piliera dôchodkového poistenia je vyšší ako (1)
suma starobného dôchodku z I. piliera
zodpovedajúca obdobiu dôchodkového
poistenia v dĺžke 42 rokov, priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote 1,25 a dôchodkovej hodnote podľa
osobitného predpisu a (2) štvornásobok
sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak najneskôr ku
dňu vyhotovenia ponuky podľa ust. § 46a
sporiteľovi nevznikol nárok na výplatu
dôchodku z I. piliera.

Dočasný dôchodok

Vdovské, vdovecké
a sirotské dôchodky

Zmeny v dedení

Zvyšovanie
doživotného
dôchodku

Zmena nastane aj vo vyplácaní vdovských, vdoveckých a sirotských dôchodkov. Vdove podľa nového znenia
ust. § 34 bude vyplácaný vdovský dôchodok po manželovi, ktorý bol ku dňu
smrti poberateľom doživotného dôchodku a v zmluve o poistení dôchodku
bolo dohodnuté vyplácanie vdovského
dôchodku. Vdova bude musieť o vyplácanie tohto dôchodku požiadať. Obdobne je upravené aj vyplácanie vdoveckých a sirotských dôchodkov. Uvedené
dôchodky je možné poberať len po poberateľovi doživotného dôchodku. Po
poberateľovi dôchodku programovým výberom alebo dočasného dôchodku sa pozostalostné dôchodky nebudú vyplácať.
Zmena nastane aj v dedení upravenom
ust. § 40. Sporiteľ bude mať aj po novom možnosť určiť pre prípad smrti
oprávnenú osobu, ktorá bude dediť
sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého sporiteľa. Ak však takáto osoba
nebude, po novom oproti súčasnej právnej úprave prebehne dedenie podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v platnom znení. Oproti súčasnej právnej úprave bude dôchodková správcovská spoločnosť povinná ku dňu, v ktorom
sa dozvedela o smrti sporiteľa, odpísať
z osobného dôchodkového účtu zomretého všetky dôchodkové jednotky. Bude
teda povinná „zmraziť“ sumu na uvedenom účte. V súčasnej dobe tak je
povinná ku dňu výplaty peňažnej sumy
oprávnenej osobe.
Sporiteľ si po novom bude môcť dohodnúť zvyšovanie doživotného dôchodku.
Podľa ust. § 42 si bude môcť dohodnúť
v zmluve o poistení zvyšovanie doživot-

ného dôchodku každoročne o percento,
ktoré môže Národná banka Sloven ska
ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Možnosť dohodnúť zvyšovanie doživotného dôchodku je fakultatívne, ak si
ho sporiteľ nezvolí, bude sa mu vyplácať doživotný dôchodok vždy v rovnakej sume.
Novela v ust. § 44 až 46 a § 46a až § 46h
upravila postup podania žiadosti o starobný dôchodok a predčasný starobný
dôchodok, súčasne upravila podávanie
konkrétnych ponúk doživotného dôchodku. Ponuky na vyplácanie doživotného
dôchodku budú životné poisťovne ponúkať prostredníctvom centrálneho informačného ponukového systému.
Ustanovením § 46i sa zavedie nová forma
dávky zo systému starobného dôchodkového sporenia, a to výnos z investovania majetku v dôchodkovom fonde.
Nepôjde o formu dôchodku. Pôjde o finančné prostriedky vyplácané z výnosov z majetku sporiteľa v dôchodkovom
fonde, ktoré vzniknú po dni, v ktorom
sporiteľ požiadal o jeho vyplácanie,
najskôr po dovŕšení dôchodkového
veku sporiteľa. Výplatu výnosov z investovania si sporiteľ musí dohodnúť
s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou v zmluve o starobnom dôchodkovom spo rení.

Výnos z investovania

V súvislosti s novelizáciou zákona o starobnom dôchodkovom sporení bol novelizovaný aj zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov, zákon č. 8/2008 Z. z.
o poisťovníctve a zákon č. 417/2013 Z.z.
o pomoci v hmotnej núdzi.

Súvisiace novelizácie

PODNIKANIE NA INTERNETE

A JEHO PRÁVNA ÚPRAVA
Podnikanie na internete má svoje výhody, ale tiež nevýhody. Výhodou podnikania na internete je pre podnikateľa
možnosť osloviť širší okruh potenciálnych zákazníkov a klientov. Nevýhodou
sú náklady na prevádzkovanie webového sídla. Pre spotrebiteľa je výhodou
možnosť nakupovať alebo objednať si
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službu z akéhokoľvek miesta, napríklad
aj z domu. Nevýhodou je nemožnosť vyskúšať alebo skontrolovať si tovar. V súčasnej dobe sa ukazuje, že výhody
podnikania na internete prevažujú nad
negatívami, a preto stále viac podnikateľov využíva virtuálny priestor internetu na svoju podnikateľskú činnosť.

Základné právne
predpisy

Oprávnenie
na podnikanie

Zriadenie
webového sídla

Podnikanie na internete upravujú právne predpisy týkajúce sa podnikania
všeobecne, ako aj predpisy špecificky
upravujúce podnikanie na internete.
Základná právna úprava podnikania, či
už podnikania klasického alebo podnikania na internete, je zakotvená v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník a zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Okrem uvedených právnych predpisov je podnikanie upravené aj zákonom
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a zákonom č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa. Na podnikanie
na internete sa špecificky vzťahuje zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon
č. 102/2014 Z. z.“). Podnikanie na internete sa od klasického podnikania líši
predovšetkým špecifickosťou komunikácie vo virtuálnom prostredí.
Prvou podmienkou podnikania na internete je oprávnenie na podnikanie. Kto je
podnikateľom, a teda môže podnikať,
upravuje ust. § 2 ods. 2 Obchodného
zákonníka. Podľa uvedeného ustanovenia je podnikateľom (1) osoba zapísaná
v obchodnom registri, (2) osoba, ktorá
podniká na základe živnostenského
oprávnenia, (3) osoba, ktorá podniká
na základe iného než živnostenského
oprávnenia podľa osobitných predpisov
a (4) fyzická osoba, ktorá vykonáva
poľnohospodársku výrobu a je zapísaná
do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikať môže len osoba, ktorá je
podnikateľom.
Po získaní oprávnenia na podnikanie je
zväčša ďalším krokom v podnikaní na
internete zriadenie webového sídla. Ak
si podnikateľ zriadi webové sídlo, je
podľa ust. § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka povinný na ňom uvádzať (1)
obchodné meno, (2) sídlo alebo miesto
podnikania, (3) právnu formu právnickej osoby, (4) identifikačné číslo, ak je
pridelené a (5) podnikatelia zapísaní
v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov musia uviesť ozna3

čenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu. Ak podnikateľ na webovom sídle uvedie výšku základného
imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia. Uvedené údaje musí podnikateľ
súčasne uviesť aj na všetkých dokumentoch, či už v písomnej alebo elektronickej forme. Všetky uvedené údaje
sú povinné, podnikateľ však na webovom sídle môže uviesť aj nepovinné
údaje, ako napríklad daňové identifikačné číslo alebo všeobecné obchodné
podmienky.
Otázky súvisiace s právami spotrebiteľov upravuje zákon č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa. Uvedený zákon
upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúcich a dodávateľov vzhľadom ku spotrebiteľom. Spotrebiteľom je
podľa ust. § 2 písm. a) predmetného zákona fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní
a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná
v rámci predmetu svojej podnikateľskej
činnosti, zamestnania alebo povolania.
Dôvodom zakotvenia práv spotrebiteľov
v samostatnom zákone je skutočnosť,
že spotrebitelia majú v obchodnom vzťahu postavenie slabšieho účastníka. Predmetný zákon preto upravuje ich práva,
pričom upravuje aj povinnosti predajcu tovaru alebo poskytovateľa služieb
(ďalej len „predávajúci“).
Vo vzťahu k podnikaniu sú dôležitými
ustanoveniami informačné povinnosti predávajúceho upravené ust. § 10a a nasl.
Nedodržanie uvedených povinností môže
viesť k neskorším sporom v reklamačnom
konaní, respektíve aj k súdnym sporom.
Predávajúci je podľa ust. § 10a ods. 1
povinný pred uzavretím zmluvy, alebo
ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým, ako
spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie
sú tieto informácie zjavné vzhľadom na
povahu výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť taxatívne určené informácie.
Uvedieme, že ide napríklad o hlavné
vlastnosti výrobku alebo charakter služby, platobné podmienky, dodacie podmienky, alebo informáciu o postupoch
uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov.
Uvedené informácie sú obdobne upravené aj v zákone č. 102/2014 Z. z. Zákon
o ochrane spotrebiteľa ďalej upravuje

Zákon o ochrane
spotrebiteľa

praktiky, ktoré sú zakázané. V ust. § 7
upravuje nekalé obchodné praktiky,
v ust. § 8 klamlivé konanie a klamlivé
opomenutie a v ust. § 9 agresívnu obchodnú politiku. Právna úprava, respektíve zákaz uvedených praktík má relevanciu aj v podnikaní na internete.
Virtuálny priestor neznamená, že podnikateľ nemusí dodržiavať uvedené podmienky. Podnikateľ musí dbať, aby jeho
prezentácia na webovom sídle nenapĺňala skutkovú podstatu niektorého z uvedených ustanovení.
Zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje
podmienky predaja tovaru a poskytovanie služieb spotrebiteľom všeobecne.
Vzťahuje sa teda nielen na podnikanie
na internete ale aj mimo neho. Špecificky na podnikanie na internete sa vzťahuje zákon č. 102/2014 Z. z. Predmetný
zákon upravuje predovšetkým povinnosti predávajúceho a práva spotrebiteľov,
informačné povinnosti predávajúceho
pred uzavretím zmluvy, povinné náležitosti zmluvy a odstúpenie od zmluvy. Bližšie informácie a charakteristiku
uvedeného zákona uvádzame v príslušnom článku bulletinu Čarnogurský ULC
PRO BONO č. 3/2014.
Ochrana osobných
údajov

Okrem uvedenej právnej úpravy je podnikateľ pri podnikaní na internete povinný dodržiavať aj ustanovenia zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov. Najdôležitejšou povinnosťou,
ktorú je potrebné vziať do úvahy, je
súhlas spotrebiteľa na spracovávanie

jeho údajov. Povinnosť súhlasu upravuje ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov. Súhlas dotknutej osoby nesmie predávajúci vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby,
to varu alebo povinnosti ustanovenej
prevádzkovateľovi právne záväzným aktom Európskej únie, medzinárodnou
zmluvou, ktorou je Slovenská republika
viazaná, alebo zákonom.
S podnikaním na internete úzko súvisí
aj daňová a colná právna úprava, ktorá je za kotvená najmä v zákone
č. 199/2004 Z. z. Colný zákon, zákone
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Daňová a colná
úprava

Okrem uvedenej právnej úpravy sa na
podnikanie na internete vzťahuje aj
mnoho ďalších právnych predpisov. Ide
o predpisy týkajúce sa autorských práv,
domén, a podobne. Pod pojmom podnikanie na internete možno okrem činností, ktorý podnikateľ vykonáva v rámci
svojho predmetu podnikania na internete rozumieť taktiež špecifickú činnosť
súvisiacu s poskytovaním elektronických
služieb na internete. Elektronickými
službami môžu byť napríklad prenos,
uchovávanie dát alebo elektronická pošta. Na poskytovanie uvedených služieb
sa okrem už uvedených právnych predpisov vzťahuje aj zákon č. 22/2004 Z. z.
o elektronickom obchode.

Poskytovanie
elektronických
služieb

NÁROK NA DÁVKU

V NEZAMESTNANOSTI
Započítateľné
obdobie

Nárok na dávku v nezamestnanosti je
upravený ust. § 104 až 108 zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
(ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). Na dávku v nezamestnanosti má
nárok len osoba, ktorá spĺňa podmienky upravené ust. § 104 zákona o sociálnom poistení.
Nárok na dávku v nezamestnanosti má
fyzická osoba, ktorá je poistená v nezamestnanosti podľa zákona o sociálnom poistení (ďalej len „poistenec“).
4

Poistenec má podľa ust. § 104 ods. 1
nárok na dávku v nezamestnanosti, ak
v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných
občanov hľadajúcich zamestnanie (ďalej len „evidencia nezamestnaných“)
bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, ak tento zákon neustanovuje inak. Rok poistenia v nezamestnanosti definuje ust. § 104 ods. 7 ako 365
dní poistenia v nezamestnanosti. Poistenec má teda nárok na dávku v nezamestnanosti, ak bol v posledných troch

rokoch poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní. Do obdobia poistenia
v nezamestnanosti sa pre účely vzniku
nároku na dávku v nezamestnanosti započítava aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej
dovolenky.
Započítanie
dobrovoľného
poistenia

Rozhodným obdobím pre vznik nároku
na dávku v nezamestnanosti je za určitých podmienok aj obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti. Obdobie dobrovoľného poistenia sa podľa
ust. § 104 ods. 6 započítava na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti vtedy,
ak za toto obdobie poistenec zaplatil
poistné na poistenie v nezamestnanosti najneskôr v posledný deň splatnosti
poistného na poistenie v nezamestnanosti. Ak je suma dlžného poistného
v úhrne nižšia ako 5 Eur, považuje sa
za zaplatenú.
Nárok na dávku v nezamestnanosti má
tiež poistenec, ktorý po skončení výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom
pomere na určitú dobu bol zaradený do
evidencie nezamestnaných, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením
do evidencie nezamestnaných (1) bol
poistený v nezamestnanosti z výkonu
činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti najmenej
dva roky a (2) nebol povinne poistený
v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca.
Ďalšou osobou, ktorá má nárok na dávku v nezamestnanosti je fyzická osoba,
ktorá po skončení výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka (1)
bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov, (2) splnila podmienky
podľa ust. § 104 ods. 1, (3) nesplnila podmienky na vznik nároku na výsluhový
príspevok alebo výsluhový dôchodok a (4)
nesplnila podmienky nároku na invalidný výsluhový dôchodok. Nárok uvedenej
osobe vzniká podľa ust. § 104 ods. 3 zákona o sociálnom poistení. Obdobie
poistenia na výsluhový príspevok sa považuje za obdobie poistenia v nezamestnanosti.

Nezapočítateľné
obdobie

Doteraz sme sa zaoberali obdobiami,
ktoré sa započítavajú do obdobia rozhod5

ného pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti. Podľa ust. § 104 ods. 5 sa,
naopak, do rozhodného obdobia nezapočítava obdobie poistenia v nezamestnanosti, ktoré bolo získané ku dňu vzniku predchádzajúceho nároku na dávku
v nezamestnanosti.
Poistencovi, ktorý splnil vyššie uvedené
podmienky vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti vzniká nárok odo dňa zaradenia do evidencie nezamestnaných,
ak zákon o sociálnom poistení neupravuje inak. Na zaradenie do evidencie
ne zamestnaných musí fyzická osoba
spl niť podmienky ust. § 34 zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). Musí osobne podať písomnú
žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úradnom tlačive na Úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny, v ktorého územnom obvode má
trvalý pobyt. K žiadosti je povinnosťou
pripojiť prílohy upravené v prílohe č. 2
zákona o sociálnom poistení. Ide napríklad o fotokópiu potvrdenia o zamestnaní, fotokópiu dokladu o skončení alebo pozastavení prevádzkovania alebo
vykonávania samostatnej zárobkovej
činnosti, alebo potvrdenie o ukončení
školy.

Vznik nároku
na dávku
v nezamestnanosti

Ak podmienky na priznanie dávky nie
sú splnené, pobočka Sociálnej poisťovne vydá rozhodnutie, ktorým nárok na
dávku v nezamestnanosti neprizná. Proti uvedenému rozhodnutiu je možné
podľa ust. § 214 zákona o sociálnom
poistení podať odvolanie do 30 dní,
odvolanie má odkladný účinok.

Rozhodnutie
o nepriznaní
nároku na dávku
v nezamestnanosti

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká uplynutím podporného obdobia. Podporné obdobie je v zákone o službách
zamestnanosti upravené lehotami 4 mesiace a 6 mesiacov. Poistenec má nárok
na dávku v nezamestnanosti počas podporného obdobia 4 mesiacov, ak ide
o poistenca podľa ust. § 104 ods. 2 zákona o sociálnom poistení. Uvedené
ustanovenie upravuje nasledovné podmienky: (1) po skončení výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere
na určitú dobu bol zaradený do evidencie nezamestnaných, (2) v posledných
štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných bol poistený

Podporné obdobie

v nezamestnanosti z výkonu činnosti
zamestnanca v pracovnom pomere na
určitú dobu alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti najmenej dva
roky a (3) v posledných štyroch rokoch
pred zaradením do evidencie nezamestnaných nebol povinne poistený v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti
zamestnanca. V uvedenom prípade vzniká nárok len ak poistenec skončí pracovný pomer na dobu určitú a následne
bol zaradený do evidencie nezamestnaných. Nevzťahuje sa preto na osoby,
ktoré boli zaradené do evidencie nezamestnaných z iného ako pracovného
pomeru na dobu určitú.
Podporné obdobie na nárok na dávku
v nezamestnanosti v dĺžke 6 mesiacov
sa uplatňuje pri poistencoch upravených v ust. § 104 ods. 1 a ods. 3. Ide
o (1) poistenca, ktorý v posledných troch
rokoch pred zaradením do evidencie
nezamestnaných bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, ak
tento zákon neustanovuje inak a (2) fyzickú osobu, ktorá po skončení výkonu
služby policajta alebo profesionálneho
vojaka bola zaradená do evidencie nezamestnaných, splnila podmienky podľa ustanovenia § 104 ods. 1, nesplnila
podmienky na vznik nároku na výsluhový
príspevok a nesplnila podmienku trvania služobného pomeru na vznik nároku
na výsluhový dôchodok alebo nesplnila
podmienky nároku na invalidný výsluhový dôchodok.
Opätovný nárok
na dávku
v nezamestnanosti

Opätovný nárok na dávku v nezamestnanosti má poistenec pri vyradení a opätovnom zaradení do evidencie nezamestnaných. Musí však splniť nasledovné
podmienky: (1) bol vyradený z evidencie nezamestnaných počas poberania
dávky v nezamestnanosti a (2) v období kratšom ako dva roky bol opätovne
zaradený do evidencie nezamestnaných.
Uvedené podmienky musia byť splnené
kumulatívne, pričom nárok na dávku
v nezamestnanosti vzniká poistencovi
odo dňa opätovného zaradenia do evidencie nezamestnaných v sume, v akej
mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti. Nárok na dávku
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v nezamestnanosti mu zaniká uplynutím zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti.
Ak bol poistenec vyradený z evidencie
uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti a obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace, má
nárok na jednorazové vyplatenie 50 %
dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia. Podmienkou jej vyplatenia je písomná žiadosť
poistenca, pričom vyplatením uvedenej
dávky v nezamestnanosti poistencovi
zaniká nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti podľa predchádzajúceho
odseku.
Poistenec nemá nárok na výplatu dávky
v nezamestnanosti za dni, počas ktorých
(1) má nárok na výplatu nemocenského,
(2) má nárok na výplatu ošetrovného,
(3) má nárok na výplatu materského
a (4) vypláca sa mu rodičovský príspevok.
Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje
za dni vo výške 50 % denného vymeriavacieho základu. Poberateľ dávky je
podľa ust. § 227 ods. 3 zákona o so ciálnom poistení povinný príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne preukázať
skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na dávku, trvanie nároku na dávku,
zánik nároku na dávku, nároku na jej
výplatu a jej sumu do 8 dní od vzniku
uvedených skutočností. Ak je príjemca
dávky písomne vyzvaný pobočkou Sociálnej poisťovne, aby preukázal tieto
skutočnosti, je povinný výzve vyhovieť
v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak nebola pobočkou Sociálnej poisťovne určená iná lehota.
Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká (1) dňom vyradenia z evidencie
nezamestnaných, (2) dňom smrti poistenca, (3) dňom uplynutia podporného
obdobia, (4) vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia pri opätovnom nároku
a (5) dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku
alebo invalidného dôchodku.

Zánik nároku
na dávku

DORUČOVANIE PODĽA

OBČIANSKEHO SÚDNEHO PORIADKU
Právna úprava doručovania v civilnom
konaní je upravená ust. § 45 až 50 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny
poriadok v platnom znení. Pri doručovaní písomností vydaných súdom je potrebné rozlíšiť o akú písomnosť ide.
Všeobecná úprava doručovania je zakotvená v ust. § 45 a vzťahuje sa na
doručovanie všetkých písomností, teda
rozhodnutí a iných písomností.
Podľa uvedeného ustanovenia súd doručuje písomnosť sám alebo poštou,
môže ju doručiť aj prostredníctvom
súdneho exekútora, orgánu obce alebo
príslušného útvaru Policajného zboru
a v prípadoch ustanovených osobitným
predpisom aj prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Údaje uvedené na potvrdení
o doručení písomnosti (ďalej len „doručenka”) sa považujú za pravdivé, ak
nie je dokázaný opak. Súd v písomnostiach, s výnimkou rozhodnutí doručovaných účastníkovi konania alebo jeho
zástupcovi, uvádza aj adresu na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami.
Doručovanie
elektronickými
prostriedkami

Doručovať písomnosti možno aj elektronickými prostriedkami, ak o to účastník konania alebo jeho zástupca požiada
a oznámi adresu na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami. Písomnosť súdu sa považuje za doručenú
piaty deň od jej odoslania, aj keď ju
adresát neprečítal. Elektronickými prostriedkami nemožno doručovať súdne
rozhodnutia, predvolania na pojednávanie a písomností, ktoré sa doručujú
do vlastných rúk. Ak je na súd doručené podanie elektronickými prostriedkami bez uvedenej spisovej značky, súd
zásielku vráti s uvedením dôvodu, pre
ktorý nemôže podanie prijať.

Doručovanie
písomností nie do
vlastných rúk

Písomnosti, ktoré nie je potrebné doručiť do vlastných rúk, sa zväčša doručujú postupom upraveným ust. § 46.
Pôjde o rôzne bežné písomnosti, ktorých doručenie do vlastných rúk nevyžaduje Občiansky súdny poriadok, ani
súd nerozhodne, že je potrebné jej do7

ručenie do vlastných rúk. Písomnosť sa
podľa uvedeného ustanovenia adresátovi doručuje v byte, v mieste podnikania, na pracovisku alebo kdekoľvek bude
zastihnutý. Ak adresát nie je zastihnutý, hoci sa zdržuje v mieste doručenia,
písomnosť sa doručí inej dospelej osobe
bývajúcej v tom istom byte alebo v tom
istom dome alebo zamestnanej na tom
istom pracovisku, ak je ochotná obstarať odovzdanie písomnosti. Písomnosť
však nemožno odovzdať účastníkovi,
ktorý má na veci protichodný záujem,
pretože v takom prípade by bolo doručenie uvedeným spôsobom neúčinné.
Ak ani uvedeným spôsobom nemožno
doručiť písomnosť, uloží sa písomnosť
na pošte alebo na orgáne obce a adresát sa vhodným spôsobom vyzve, aby si
písomnosť vyzdvihol. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď bola
súdu vrátená, i keď sa adresát o tom
nedozvedel.
Rozhodnutia a písomnosti, ktoré je podľa zákona alebo z nariadenia súdu potrebné doručiť do vlastných rúk sa doručujú podľa ust. § 47 až 50 Občianskeho
súdneho poriadku. Fyzickým osobám sa
písomnosti doručujú podľa ust. § 47.
Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa
má doručiť do vlastných rúk zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje,
doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že mu zásielku príde doručiť
znovu v deň a hodinu uvedenú v oznámení. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledným, uloží doručovateľ
písomnosť na pošte alebo na orgáne
obce a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát zásielku
počas jej uloženia nevyzdvihne, po vrátení zásielky súdu nastáva tzv. fikcia
doručenia. Fikciou doručenia v uvedenom prípade je právna fikcia, že neprevzatá písomnosť bola doručená
dňom, keď bola zásielka vrátená súdu.
Fikcia doručenia môže nastať len za
zákonom ustanovených podmienok, a to
(1) adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk nebol v mieste
doručenia zastihnutý, (2) v mieste doručenia sa zdržuje a (3) bol dodržaný

Doručovanie
do vlastných rúk

zákonom ustanovený postup – upovedomenie adresáta o novom doručení,
nové neúspešné doručenie a uloženie
písomnosti na pošte alebo orgáne obce,
o uložení bol adresát upovedomený.
Zdržiavanie sa
v mieste doručenia

Dôležitou podmienkou aplikácie fikcie
doručenia je podmienka uvedená pod
bodom 2 predchádzajúceho odseku adresát sa v mieste doručenia zdržuje.
Výklad pojmu „zdržovať sa v mieste
doručenia“ podal Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom uznesení
sp. zn. 5 Cdo 179/2010 zo dňa zo 7. septembra 2010.
V uvedenom uznesení Najvyšší súd Slovenskej republiky uviedol, že „Gramatický výklad slov „hoci sa v mieste doručenia zdržuje" nemôže byť iný len
ten, že zákon vyžaduje a predpokladá,
že adresát sa v dobe doručovania v mieste doručenia skutočne zdržuje a že len
nebol zastihnutý tam, kde má doručovateľ písomnosť doručiť. Zdržovanie sa
v mieste doručenia v podstate teda znamená, že sa adresát každodenne vracia
do svojho bytu, čo by bolo vylúčené, ak
by bol v čase doručovania v nemocnici,
na dovolenke, keby sa vracal do svojho
bytu len na soboty a nedele, pretože
sa inak zdržuje na inom mieste a pod.“
K otázke skutočnosti, či má zdržiavanie sa v mieste doručenia pri aplikácii
fikcie doručenia preukazovať adresát
alebo súd, sa Najvyšší súd Slovenskej
republiky vyjadril vo viacerých rozhodnutiach, napríklad v uznesení sp. zn. 6 M
Cdo 3/2011 zo dňa 28. marca 2012, alebo v uznesení sp. zn. 6 Cdo 239/2011
zo dňa 14. marca 2012. V druhom z uvedených uznesení sa Najvyšší súd Slovenskej republiky vyjadril, že „Pokiaľ
doručenka neobsahuje údaj, že sa adresát v mieste doručenia zdržoval, nie je
osvedčené, či táto podmienka náhradného doručenia bola splnená. V takomto prípade je povinnosťou súdu vykonať šetrenie na zistenie jej splnenia,
pričom nie je povinnosťou účastníka,
ktorému bolo doručované poštou, navrhnúť dôkazy na preukázanie svojho
prípadného tvrdenia, že sa v čase doručovania v mieste doručenia nezdržoval z dôvodu, že účastník konania nemá povinnosť preukazovať opak toho,
čo nie je osvedčené. Preto záver súdu
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o účinnom náhradnom doručení bude
možný len vtedy, ak bude zistené, že
adresát sa v mieste doručenia v čase
doručovania zdržoval.“.
Z uvedených uznesení vyplýva, že dôkazné bremeno o preukázaní nedržiavania sa
adresáta v miesta doručovania v prípade
aplikácie fikcie doručenia leží na súde.
Rozhodnutie možno doručiť aj formou
vyvesenia na úradnej tabuli súdu. Doručenie formou vyvesenia na úradnej
tabuli súdu sa vykonáva v zákonom ustanovených prípadoch, napríklad ak sa
vráti neprevzaté rozhodnutie o návrhu
na nariadenie predbežného opatrenia
z adresy, ktorú uviedol účastník vykázaný zo spoločného obydlia (ust. § 75b).
Doručenie sa vykoná podľa ust. § 47a,
a to vyvesením rozhodnutia na úradnej
tabuli súdu po dobu 15 dní. Pätnástym
dňom vyvesenia je rozhodnutie považované za doručené účastníkom, ktorí
nie sú súdu známi, alebo ktorých pobyt
nie je známy.

Vyvesenie
rozhodnutia
na úradnej
tabuli súdu

Doručovanie písomností fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám je upravené ust. § 48. Písomnosti,
ktoré sú určené orgánom alebo právnickým osobám, doručujú sa pracovníkom
oprávneným za orgány alebo právnické
osoby prijímať písomnosti. Ak takéto osoby nie sú, písomnosť určená do vlastných
rúk sa doručuje tomu, kto je oprávnený
za orgán alebo právnickú osobu konať,
ostatné písomnosti ktorémukoľvek ich
pracovníkovi, ktorý písomnosti prijme.
Ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom
registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná
adresa nie je súdu známa, písomnosť
sa považuje po 3 dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú,
a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený
konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie. Obdobne sa postupuje aj pri doručovaní fyzickej osobe – podnikateľovi.
Ak nemožno fyzickej osobe, ktorá nie
je podnikateľom, doručiť písomnosť na
adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, nie je možné zistiť
miesto, na ktorom preberá písomnosti
a nie je možné, aby ju zastupoval usta-

Doručenie uložením
v súdnom spise

novený opatrovník, súd uznesením rozhodne, že písomnosti určené tejto osobe
sa budú doručovať uložením v súdnom
spise. Uznesenie sa vyvesí na úradnej
tabuli súdu až do právoplatného skončenia konania. Ak pominuli dôvody na
vydanie uznesenia, súd ho aj bez návrhu
zruší. Písomnosti doručované uložením
v súdnom spise sa považujú za doručené po uplynutí 7 dní od ich vyhotovenia.
Doručovanie
advokátovi

Písomnosti určené advokátovi sa môžu
doručovať tiež advokátskym koncipientom a iným pracovníkom, ktorí sú u advokáta pracovne činní a poveril ich prijíma ním zásielok. Obdobne sa môžu
písomnosti určené notárovi doručovať
notárskym koncipientom a iným pracovníkom, ktorí sú u notára pracovne
činní a poveril ich prijímaním zásielok
a písomnosti určené súdnemu exekútorovi sa môžu doručiť exekútorskému
koncipientovi, alebo aj inému zamestnancovi exekútora, ktorý preukáže, že
je poverený prijímaním zásielok.
Ak má účastník viacerých advokátov,
doručí sa písomnosť podľa ust. § 48a
tomu z nich, ktorého určí účastník na
doručovanie písomností. Ak účastník výslovne neurčí žiadneho z advokátov, doručuje sa ktorémukoľvek z nich. Ak má
účastník zástupcu s plnomocenstvom pre
celé konanie, doručuje sa písomnosť len
tomuto zástupcovi. Ak však má účastník
osobne v konaní niečo vykonať, doručuje sa písomnosť nielen zástupcovi, ale
aj jemu. Výzva na zaplatenie súdneho
poplatku sa doručuje iba zástupcovi.
Súd je povinný podľa ust. § 49 poučiť
účastníka konania o možnosti žiadať
o doručenie písomností i na adrese iného miesta v Slovenskej republike, ak na
takéto miesto môže byť písomnosť doručená zákonom predpísaným spôsobom, prípadne zvoliť si zástupcu pre
doručovanie. Ak sa niektorá zásielka
určená do vlastných rúk vráti z miesta,
ktoré na doručovanie označil účastník
konania, z miesta jeho pobytu evidovaného podľa osobitných predpisov alebo od zvoleného zástupcu pre doručovanie ako neprevzatá, súd môže všetky
nasledujúce písomnosti pre tohto účastníka ukladať na súde s účinkami doručenia k 7. dňu od odoslania rovnopisu
doručovanej písomnosti. Ak sa účastní9

kovi konania ukladajú písomnosti na
súde s účinkami doručenia, rovnopisy
týchto písomností súd zašle tomuto
účastníkovi zásielkou spolu s oznámením, že sa táto písomnosť považuje za
doručenú uložením na súde s účinkami
doručenia k siedmemu dňu od odoslania tejto zásielky. Neprevzatie tejto
zásielky nemá vplyv na účinky doručenia. Poučenie účastníka konania podľa
ust. § 49 súd vykoná spravidla na začiatku konania a ak toto poučenie doručuje ako písomnosť, doručuje ho do
vlastných rúk, pričom náhradné doručenie je vylúčené.
Výnimka z doručovania podľa ust. § 49
ods. 2 až 5 Občianskeho súdneho poriadku sa vzťahuje na doručovanie (1)
podľa ust. § 48 ods. 2 a 3, (2) osobám
vo výkone trestu odňatia slobody, (3)
osobám vo väzbe, (4) osobám umiestneným v zariadeniach pre výkon ústavnej starostlivosti a ochrannej výchovy,
(5) osobám požívajúcim diplomatické
výsady a imunity, alebo osobám, ktoré
sú v jeho byte a (6) osobám, ktorým
má byť písomnosť doručená v budove
alebo v miestnosti chránenej diplomatickou imunitou.
Ak účastník konania požiada, aby sa na
jeho náklady doručovali súdne písomnosti inému účastníkovi súdnym exekútorom, súd môže doručovať písomnosti
prostredníctvom účastníkom zvoleného
súdneho exekútora. V takom prípade
musí účastník oznámiť údaj o elektronickej adrese zvoleného súdneho exekútora. Účastník konania je v prípade
vyhovenia jeho žiadosti o doručovanie
povinný hradiť náklady a odmenu súdnemu exekútorovi. Náklady doručenia a odmena súdnemu exekútorovi sa pritom
nepovažujú za trovy potrebné na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva.

Doručovanie
na náklady
účastníka konania

Pri doručovaní písomností môže nastať
situácia, že adresát bezdôvodne odoprie písomnosť prijať. V takom prípade je podľa ust. § 50 Občianskeho súdneho poriadku písomnosť doručená dňom
keď jej prijatie bolo odopreté. Adresát
musí byť o právnych následkoch odopretia prevzatia písomnosti poučený.
Ak by adresát poučený nebol nebola by
splnená podmienka doručenia a súd by
musel písomnosť doručovať opätovne.

Odopretie prijatia
písomnosti

VÝMAZ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA
Zriadenie a vznik
záložného práva
k nehnuteľnostiam

Vzdanie sa záložného
práva a jeho
výmaz z katastra
nehnuteľností

Záložné právo sa zriaďuje viacerými
formami. Vyplývajúc z ust. § 151b ods. 1
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len
„OZ“), záložné právo možno zriadiť (1)
písomnou zmluvou o zriadení záložného
práva, (2) schválenou dohodou dedičov
o vyporiadaní dedičstva, (3) rozhodnutím
súdu alebo správneho orgánu, alebo (4)
zákonom. Ustanovenie § 151d OZ definuje čo môže byť zálohom a na čo možno zriadiť záložné právo. Predmetom
nášho článku je nehnuteľnosť, preto sa
ďalej budeme venovať tomuto predmetu záložného práva. Podľa ust. § 151e
je na vznik záložného práva k nehnuteľnostiam, bytom a nebytovým priestorom potrebný jeho zápis do katastra
nehnuteľností.
Záložné právo môže zaniknúť v zmysle
ust. § 151md ods. 1 viacerými spôsobmi,
jedným zo spôsobov zániku záložného
práva je jeho vzdanie sa záložným veriteľom tak, ako predpokladá písm. c)
predmetného zákonného ustanovenia.
Aj napriek tomu, že na vznik záložného práva je potrebný vklad do katastra
nehnuteľností, na jeho výmaz v prípade
vzdania sa záložného práva záložným
veriteľom je potrebné podať návrh na
výmaz záložného práva tzv. záznamom.
Po zániku záložného práva sa teda vykoná výmaz záložného práva z registra
záložných práv alebo z osobitného registra (v prípade nehnuteľností katastra
nehnuteľností), ak sa na vznik záložného práva vyžaduje podľa zákona registrácia v osobitnom registri. Záložný veriteľ je povinný podať žiadosť o výmaz
záložného práva bez zbytočného odkladu po zániku záložného práva, v našom
prípade preto bezodkladne po vzdaní sa
záložného práva záložným veriteľom.
Výmaz záložného práva sa z katastra
nehnuteľností následne vykoná ku dňu
uvedenému v žiadosti na výmaz záložného práva, najskôr však ku dňu zániku záložného práva.

Dodajme, že podpis záložného veriteľa
v žiadosti o výmaz záložného práva nemusí byť úradne overený, takisto nie je
povinnosťou úradne overiť podpis záložného veriteľa na samotnej listine,
ktorou sa vzdáva záložného práva.
Vyhlásenie veriteľa o vzdaní sa záložného práva tvorí prílohu návrhu na výmaz záložného práva. V prípade, ak je
záložným veriteľom právnická osoba,
vyhlásenie, ktorým sa právnická osoba
vzdáva záložného práva, musí podpísať
príslušný štatutárny orgán právnickej
osoby, teda spoločnosti.
Vyhlásenie záložného veriteľa o vzdaní
sa svojho záložného práva by malo obsahovať špecifické atribúty. Je vhodné
špecifikovať účastníkov právnych vzťahov k príslušným nehnuteľnostiam, to
znamená všetky identifikačné údaje fyzických osôb, alebo právnických osôb.
S odkazom na zásadu právnej istoty je
vhodné uviesť údaje o záložnom veriteľovi, záložnom dlžníkovi a prípadných
záložcoch, ak ide o osoby odlišné od záložných dlžníkov.
Ďalej je potrebné špecifikovať nehnuteľnosti podľa (1) katastrálneho územia,
(2) pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií,
(3) pozemku evidovaného ako parcela
registra „C” alebo parcela registra „E”,
(4) druhu pozemku a výmery pozemku,
(5) súpisného čísla stavby a parcelného
čísla pozemku, na ktorom je stavba
postavená, (6) čísla bytu alebo nebytového priestoru, (7) čísla poschodia, (8)
čísla vchodu a (9) spoluvlastníckeho
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku,
(10) súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom
postavený. Pokiaľ je nehnuteľnosť predmetom spoluvlastníctva viacerých vlastníkov, uvádza sa taktiež podiel vyjadrený zlomkom k celku.
Vo vyhlásení o vzdaní sa záložného práva
sa tiež uvedie miesto a čas jeho spísania.
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Vyhlásenie
veriteľa o vzdaní
sa záložného práva
a jeho náležitosti

PRIPRAVUJE SA V NR SR – NÁVRH
ZÁKONA O DANI Z MOTOROVÝCH
VOZIDIEL

Cieľom návrhu zákona je podľa dôvodovej správy odstránenie disproporcií,
ktoré vznikajú pri aplikácii ustanovení
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vo vzťahu k zdaňovaniu motorových vozidiel.
Najmä zo strany podnikateľov podliehali kritike postupy jednotlivých vyšších
územných celkov pri určovaní sadzieb
dane a úľav na dani. V tejto súvislosti
poukazovali najmä na neprimerane vysoké sadzby dane v porovnaní s okolitými krajinami a nepatrné zohľadnenie
alebo aj nezohľadnenie ekologickejších
vozidiel pri ich zdanení. Poznatky z doterajšej aplikácie ustanovení zákona
v praxi poukazujú na nejednotný prístup vyšších územných celkov najmä pri
určovaní sadzieb dane a oslobodení.
Predmet zákona
a dane

Predmetom návrhu nového zákona je
zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L, M, N a O
(ďalej len „vozidlo“) daňou z motorových vozidiel (ďalej len „daň“). Predmetom dane je podľa ust. § 2 vozidlo,
ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo
inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období.
Predmetom dane nie je vozidlo (1) používané na skúšobné jazdy, ktoré má
pridelené zvláštne evidenčné číslo, (2)
určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu
a v osvedčení o evidencii časť I a v osvedčení o evidencii časť II je označené ako
špeciálne vozidlo.

Daňovník

Daňovníkom je podľa návrhu nového zákona pre účely tohto zákona v zásade
(1) držiteľ vozidla zapísaný v osvedčení
o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II a tiež (2) užívateľ vozidla a aj
zamestnávateľ. Návrh nového zákona
už v ustanoveniach nerozlišuje tuzemského a zahraničného daňovníka. Organizačná zložka sa už podľa navrhova11

ného znenia nepovažuje za samostatného daňovníka.
Ust. § 4 taxatívne vymedzuje vozidlá,
ktoré sú oslobodené od dane, pričom
toto oslobodenie daňovník uplatňuje
v daňovom priznaní, okrem oslobodenia vzťahujúceho sa na vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov.
Ide o vozidlá (1) diplomatických misií
a konzulárnych úradov, ak je zaručená
vzájomnosť, (2) záchrannej zdravotnej
služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby,
vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany, (3) osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu
na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme a (4) vozidlá používané
výhradne v poľnohospodárskej výrobe
a v lesnej výrobe.

Oslobodenie od dane

Ustanovením § 5 sa vymedzí základ dane
samostatne pre vozidlo, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil), a to v závislosti od výkonu
motora v kW. Zároveň sa zavádza základ dane pre osobné vozidlo na základe zdvihového objemu valcov motora
v cm3 a pre úžitkové vozidlo a autobus
podľa počtu náprav a najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla uvedenej v doklade. Na účely dane z motorových vozidiel sa súčasne zavádza pojem osobné
vozidlo a úžitkové vozidlo a definuje
sa celková hmotnosť jazdných súprav
ako súčet pohotovostnej hmotnosti
a užitočnej hmotnosti. Celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho
ná vesovú jazdnú súpravu je súčet
hmotností pripadajúcich na jednotlivé
nápravy uvedených v doklade, evidencii časť II.

Základ dane

Podľa navrhovaného ust. § 6 sa ročné
sadzby dane upravujú v prílohe č. 1 návrhu nového zákona jednotne pre celé
územie Slovenskej republiky. Spresňuje
sa spôsob zníženia sadzby pre vozidlo
používané v rámci návesovej jazdnej súpravy tak, že daňovník zaradí v daňovom

Ročné sadzby dane

Zníženie a zvýšenie
ročnej sadzby

priznaní ťahač a osobitne náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane než
do akej by patrili podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade ako
jednu návesovú jazdnú súpravu iba raz,
ak sa aj použili počas zdaňovacieho obdobia v rôznych návesových jazdných
súpravách; na zmeny počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliadne.

slednému dňu mesiaca, v ktorom došlo
k (1) vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel, (2)
ukončeniu alebo prerušeniu podnikania, (3) zániku daňovníka bez likvidácie, (4) zmene držiteľa vozidla alebo (5)
ukončeniu použitia vozidla, v dokladoch
ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba,
ktorá zomrela, zanikla, bola zrušená
alebo nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Návrh nového zákona určuje popri uvedených zmenách aj zníženie ročných
sadzieb dane odstupňované v závislosti
od mesiaca prvej evidencie vozidla (vrátane tohto mesiaca), ktorý zohľadňuje
ekologické kritériá, najviac po dobu 108
kalendárnych mesiacov. Ročná sadzba
dane sa zníži o (1) 25 % počas prvých
36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla, (2) 20 %
počas nasledujúcich 36 kalendárnych
mesiacov a (3) o 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.

V súvislosti s precizovaním vzniku a zániku daňovej povinnosti sa osobitne uvádza posúdenie vzniku a zániku daňovej
povinnosti v prípade zmeny daňovníka
pri tom istom vozidle počas zdaňovacieho obdobia. Pôvodnému daňovníkovi zanikne daňová povinnosť posledným
dňom mesiaca, v ktorom došlo k zmene daňovníka a novému daňovníkovi
daňová povinnosť vzniká prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom k uvedenej zmene došlo, čím
sa zamedzí duplicitnému zdaneniu toho
istého vozidla v jednom mesiaci. Zavádza sa oznamovacia povinnosť daňovníka v súvislosti s oznámením skutočnosti, že sa vozidlo nestalo v zdaňovacom
období predmetom dane a ani o tomto
vozidle nebolo účtované. Lehota na
oznámenie tejto skutočnosti bude do
31. januára po uplynutí zdaňovacieho
obdobia.

Po uplynutí tejto doby sa navrhuje vozidlá zdaniť základnou ročnou sadzbou
uvedenou v prílohe zákona najviac po
dobu 36 kalendárnych mesiacov. Po uplynutí celkovej doby 144 kalendárnych
mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa navrhuje zvýšiť ročné
sadzby dane uvedené v prílohe tohto
zákona o (1) 10 % po dobu 12 kalendárnych mesiacov a (2) o 20 % pre vozidlá
staršie ako 156 kalendárnych mesiacov.
Vozidlá
s alternatívnym
pohonom

V prípade hybridných motorových vozidiel alebo hybridných elektrických vozidiel, motorových vozidiel s pohonom
na stlačený zemný plyn (CNG) alebo
skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo
na vodíkový pohon, sa navrhuje znížiť
ročnú sadzbu dane alebo upravenú ročnú sadzbu dane o 50 %. Ustanovuje sa
aj daňové zvýhodnenie pre vozidlá používané v rámci kombinovanej dopravy.

Daňová povinnosť

Návrh nového zákona stanovuje vznik
daňovej povinnosti prvým dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo stalo predmetom dane okrem použitia vozidla právnym nástupcom daňovníka, ktorý bol
zrušený bez likvidácie ako aj v prípade
zmeny daňovníka k jednému predmetu
dane v priebehu jedného kalendárneho
mesiaca. Zánik daňovej povinnosti návrh zákona v ust. § 9 ods. 2 viaže k po12

V navrhovanom zákone sa ustanovuje
zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok, ktoré však nebude platiť pre
daňovníkov, ktorí sa zrušujú bez likvidácie, s likvidáciou, vstúpili do konkurzu,
ukončili podnikanie, respektíve zomreli. V takých prípadoch sa ustanovujú
osobitné zdaňovacie obdobia. Ustanovuje sa povinnosť podať daňové priznanie
do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia správcovi dane. Posledným
dňom lehoty na podanie daňového priznania je daň splatná. Miestna príslušnosť správcu dane sa riadi zákonom
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. pre fyzickú osobu podľa jej
trvalého pobytu a pre právnickú osobu
podľa jej sídla.

Zdaňovacie obdobie

Ustanovením § 11 sa návrhom nového
zákona zavádza tzv. preddavok na daň
ako povinnej platby daňovníka počas

Preddavok na daň

zdaňovacieho obdobia. Preddavky na
daň by sa mali platiť štvrťročne vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane, a to v prípade, ak predpokladaná
daň presiahne sumu 700 Eur a nepresiahne sumu 8.300 Eur. Daňovník, ktorého predpokladaná daň presiahne
8 300 Eur, by mal preddavky platiť mesačne, a to vo výške jednej dvanástiny
predpokladanej dane. Ak dôjde k schváleniu návrhu nového zákona, daňovník,
ktorého predpokladaná daň nepresiahne 700 Eur a daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia, preddavky na daň na
zdaňovacie obdobie nebude platiť.
Zároveň sa ustanovuje termín na zaplatenie dane, ktorý je zhodný s termínom podania daňového priznania. Povinnosť platiť preddavky môže zmeniť
správca dane sám alebo na základe žiadosti daňovníka. Povinnosť platiť preddavky na daň zaniká daňovníkovi, ktorý
sa zrušuje bez likvidácie, s likvidáciou,
vstúpil do konkurzu, ukončil podnikanie
respektíve zomrel, a to od povinnej
plat by preddavku splatného po dni,
v ktorom došlo k tejto rozhodujúcej
skutočnosti. Výpočet pomernej časti
dane nadväzne na skutočnosť, že v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikla a zanikla daňová povinnosť sa viaže k počtu mesiacov, v ktorých vozidlo bolo
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predmetom dane. Pomerná časť dane
sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa používalo vozidlo na podnikanie.
Pre vozidlá používané mimo výkonu vo
verejnom záujme sa pomerná časť dane
vypočítava ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny ročnej sadzby dane a počtu dní, v ktorých sa vozidlo použilo na
podnikanie. Ustanovuje sa povinnosť
doplatiť rozdiel dane v prípade zaplatenia preddavkov v nižšej sume ako je
následne vypočítaná daň za zdaňovacie obdobie, naopak v prípade, ak boli
preddavky zaplatené vo vyššej sume ako
je vypočítaná daň, vzniknutý preplatok
sa použije podľa daňového poriadku.
Daň a preddavky na daň sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.
Navrhuje sa upraviť prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015, kedy
by po schválení mal nový zákon vstúpiť
do účinnosti, a to nasledovne: ak daňová povinnosť a oznamovacia povinnosť
vznikne do 31. decembra 2014 podľa
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. V takom
prípade sa ešte bude postupovať podľa
zákona účinného do 31. decembra 2014.

Prechodné
ustanovenie

Bratislava - Slovensko Brescia - Taliansko
Tvarožkova 5, P.O. Box 21
814 99 Bratislava, Slovensko
Tel.: +421-2-5720 1717
Fax: +421-2-5720 1777
Skype: ulcbratislava
E-mail: office@ulclegal.com

Via Val Giudicarie 4
251 23 Brescia, Taliansko
Tel.: +39-030–221 932 33
Fax: +39-030–221 932 02
Skype: ulcbrescia
E-mail: brescia@ulclegal.com

Kyjev - Ukrajina

www.ulclegal.com

172 Gorkogo St., Suite 1316
031 50 Kyjev, Ukrajina
Tel.: +380-44-361 30 21
Fax: N/A
Skype: ulckyiv
E-mail: kyiv@ulclegal.com

Informácie uvedené v bulletine Čarnogurský ULC PRO BONO nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho
odvodzovať žiadne práva a 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 je bulletin
Čarnogurský ULC PRO BONO zostavovaný s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária Čarnogurský ULC
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 e-mailovej adrese
probono@ulclegal.com. Ďakujeme.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, JUDr. Martina Tábyho: taby@ulclegal.com alebo Mgr. Tomáša
Škrinára: skrinar@ulclegal.com.
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