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1.

NOVELA ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITEĽA
Ochranu záujmov bližšie neurčenej skupiny spotrebiteľov zabezpečuje novela zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
V nadväznosti na zavedenie pojmu „kolektívne záujmy“ bola zmenená aj úprava predbežných opatrení umožňujúca nariadiť
zastavenie neoprávneného zásahu.

2.

NOVELA ZÁKONA O ŠTÁTNOM FONDE ROZVOJA BÝVANIA
Štátny fond rozvoja bývania bude podľa novej právnej úpravy financovať poskytovanie úverov na zatepľovanie budov aj z fondov
Európskej únie. Podmienkou čerpania takéhoto úveru bude preukázanie disponovania s 20 % nákladov na zateplenie. Novela priniesla aj možnosť bezplatného predčasného splatenia úveru.

3.

ZMENY V ŠKOLSTVE
Veľmi diskutovanou témou sa stávajú plánované a už i prijímané zmeny v oblasti školstva. Niektoré z nich sú obsahom septembrových noviel zákonov upravujúcich odborné vzdelávanie, financovanie škôl a štátnu správu v školstve. Súčasťou zmien je aj možnosť
rozhodovania samosprávneho kraja o otvorení, resp. neotvorení 1. ročníka strednej školy tak štátnej, ako aj súkromnej.

4.

NOVELA ZÁKONA O SPRÁVNYCH POPLATKOCH
Nové sadzby správneho poplatku za zápis motorového vozidla, zvýšenie správnych poplatkov a zachovanie kolkových známok aj
v roku 2013 predstavuje len niekoľko zmien, ktoré priniesla posledná novela zákona o správnych poplatkoch. Zmeny sa dotkli
aj niektorých súdnych poplatkov.

5.

NOVELA ZÁKONA O LIEKOCH
Novela zákona o liekoch sprísňuje dohľad nad humánnymi liekmi, dozor nad trhom a postihy pri nedodržiavaní niektorých ustanovení. Sprísnenie sa dotklo najmä držiteľov registrácie liekov, ktorými sú zväčša farmaceutické firmy.

6.

PRIPRAVUJE SA – NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Pripravovaná novela zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní prináša rozsiahle zmeny už od prvých ustanovení zákona.
Ruší delenie podlimitných zákaziek, zavádza elektronické trhovisko, upravuje podmienky elektronických aukcií, či podmienok
súťaže a pod. Výpočet niektorých navrhovaných zmien Vám priblížime v tomto článku.

NOVELA ZÁKONA

O OCHRANE SPOTREBITEĽA
Prijatú novelu zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) predložilo
do Národnej Rady Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva SR. Jej hlavným účelom je odstránenie nedostatkov
v implementácii Smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2009/22/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (ďalej len „Smernica
2009/22/ES“). Predmetom novej právnej úpravy je doplnenie definície kolektívnych práv spotrebiteľov a zefektívnenie systému ich vymáhania. Zároveň sa
explicitne rozširuje aplikácia týchto
ustanovení aj na zákon č. 136/2010 Z. z.
o službách na vnútornom trhu a zákon
č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu. Novela nadobudne účinnosť dňa 1. novembra 2012.
Porušenie práv a povinností ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa
môže napadnúť na súde sám spotrebiteľ. Podobne, združenia na ochranu
spotrebiteľa sa môžu na súde proti porušiteľovi domáhať, aby sa porušiteľ
zdržal protiprávneho konania a aby
odstránil protiprávny stav. Osoba, ktorá na súde úspešne uplatní porušenie
práva ale-bo povinnosti ustanovenej
zákonom o ochrane spotrebiteľa a osobitnými predpismi, má právo na primerané finančné zadosťučinenie od
toho, koho porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej zákonom o ochrane spotrebiteľa a osobitnými predpismi je spôsobilé privodiť ujmu spotrebiteľovi.
Kolektívne záujmy
spotrebiteľov

Podľa novej úpravy majú uvedené subjekty rovnako nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, a to aj vtedy, ak
predmetné konanie porušiteľa poškodzuje záujmy spotrebiteľov, ktoré nie
sú len jednoduchým súhrnom záujmov
jednotlivých spotrebiteľov poškodených porušením spotrebiteľských práv,
ale ide o konanie porušiteľa uplatňované voči všetkým spotrebiteľom. Novela
tak definuje nový pojem, a to kolektívne záujmy spotrebiteľov, ku ktorých
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porušeniu môže dôjsť konaním porušiteľa smerovaným voči všetkým spotrebiteľom.
Kolektívne záujmy sú záujmy, ktoré nie
sú len jednoduchou kumuláciou záujmov
jednotlivcov poškodených neoprávneným zásahom, ale ich porušovanie je
spôsobilé poškodiť širšiu, bližšie neurčenú skupinu spotrebiteľov. Domáhanie
sa ochrany týchto práv neovplyvňuje
právo neoprávneným zásahom jednotlivo poškodených spotrebiteľov na individuálne konania.
Predbežné opatrenie podľa ust. § 21 zákona o ochrane spotrebiteľa predstavuje ochranný inštitút slúžiaci na zabezpečenie kontroly tých výrobkov, pri ktorých je podozrenie o bezpečnosti, alebo
v prípade podozrenia z uplatňovania
nekalých obchodných praktík. Or gán
dozoru definovaný v ust. § 20 zákona
o ochrane spotrebiteľa podľa súčasne
platného a účinného znenia zákona zakáže formou predbežného opatrenia uvádzanie výrobku, ktorý nie je bezpečný,
na trh, alebo nariadi zastavenie nekalej obchodnej praktiky. Predbežné opatrenie písomne predloží orgán dozoru
tomu, proti komu smeruje, s uvedením
skutočností, na základe ktorých získal
podozrenie o bezpečnosti výrobku alebo o nekalej obchodnej praktike. Takto upravené predbežné opatrenie platí
len do 31. októbra 2012.
Od 1. novembra 2012 bude orgán dozoru oprávnený v zmysle novely zákona
o ochrane spotrebiteľa vydať predbežné opatrenie voči každej osobe, ktorá
je súčasťou distribučného reťazca,
a ktorá sa podieľa na neoprávnenom
zásahu do spotrebiteľských práv. Návrh
na vydanie predbežného opatrenie,
ktorý musí mať náležitosti upravené
v novom znení ust. § 21 ods. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa, bude orgánu
dozoru predkladať združenie zastupujúce spotrebiteľov v prípade podozrenia z poškodzovania kolektívnych práv
spotrebiteľov. Ak sa zistí, že predmetný zásah poškodzuje kolektívne záujmy

Predbežné
opatrenie

spotrebiteľov, vydá orgán dozoru predbežné opatrenie, ktorým nariadi zastavenie takéhoto zásahu, a to aj bez dôkazu o škode a bez ohľadu na zavinenie.
Vydaním predbežného opatrenia pritom
nebude žiadnym spôsobom dotknuté
oprávnenie súdu vydať predbežné
opa tre nie podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku a Smernice
2009/22/ES.
Opravné prostriedky

Proti predbežnému opatreniu bude
možné podať do troch dní písomné námietky. Námietky nebudú mať odkladný účinok. Rozhodovať o nich bude
nadriadený orgán orgánu dozoru, ktorý
predbežné opatrenie vydal, a to do
piatich dní od ich doručenia. Nadriadený orgán môže námietky zamietnuť
a predbežné opatrenie potvrdiť, alebo

naopak, predbežné opatrenie zrušiť.
Voči danému rozhodnutiu nadriadeného
orgánu nebude možné uplatniť opravný prostriedok.
Predbežné opatrenie zanikne (1) uplynutím času, na ktoré bolo vydané, (2) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia
orgánu dozoru v správnom konaní vo
veci porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa alebo osobitného predpisu, ktoré
bolo začaté v súvislosti s vydaním predbežného opatrenia na zabezpečenie
upustenia porušovania kolektívnych
spotrebiteľských práv alebo (3) zrušením predbežného opatrenia. Orgán dozoru bezodkladne zruší predbežné
opatrenie, ak pominuli dôvody na jeho
vydanie.

NOVELA ZÁKONA O ŠTÁTNOM

FONDE ROZVOJA BÝVANIA
Dňa 18. septembra 2012 bola v Národnej rade Slovenskej republiky schválená
novela zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len
„novela“). Novela nadobudla účinnosť
15. októbra 2012. Jej účelom je vytvorenie predpokladov na úspešnú reali zá ciu Návrhu implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory
infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ktorý bol
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložený vláde Slovenskej republiky dňa 28. septembra 2012.
Predmetom návrhu je úprava mechanizmov na zvýšenie výstavby nájomných
bytov pre marginalizované skupiny, najmä pre rómske komunity a zlepšenie
energetickej efektívnosti existujúcich
bytových domov prostredníctvom zvýhodnených úverov, ktoré poskytuje Štátny fond rozvoja bývania.
Štátny fond
rozvoja bývania

Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len
„Fond“) je právnická osoba, ktorá bola
zriadená na financovanie priorít štátnej bytovej politiky poskytovaním úverov a nenávratných príspevkov. Úvery
a nenávratné príspevky sú poskytované
mladým a znevýhodneným občanom.
Finančné zdroje Fondu tvoria najmä
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úroky z poskytnutých úverov, sankcie,
príspevky poskytnuté z Fondu národného majetku Slovenskej republiky, dary
a dotácie zo štátneho rozpočtu. Novela doplneným ustanovením § 3 písm. k)
zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len „zákon
o štátnom fonde“) rozšírila súčasné zdroje financovania o finančné prostriedky
zo štrukturálnych fondov Európskej únie
(ďalej len „finančné prostriedky Európskej únie“).
Finančné prostriedky Európskej únie
budú poskytnuté prostredníctvom iniciatívy JESSICA. JESSICA (Joint European
Support for Sustainable Investment in
City Areas) je iniciatíva Európskej komisie v spolupráci s Európskou investičnou bankou a Rozvojovou bankou Rady
Európy zameraná na podporu udržateľných investícií v mestských oblastiach.
Je jedným z nástrojov finančného inžinierstva v zmysle článku 44 Nariadenia
Rady (ES) 1083/2006 a článkov 43 - 46
Nariadenia Komisie (ES) 1828/2006.
Cieľom iniciatívy je zvýšiť investičné
možnosti pre udržateľný rozvoj miest
a mestských oblastí, predovšetkým
vzhľadom na limitovaný rozsah verejných finančných zdrojov. Ďalšími cieľmi

uvedenej iniciatívy sú získavanie doplnkových úverov, zapojenie súkromných
finančných prostriedkov a využitie inovatívnych finančných schém pre udržateľný rozvoj miest. Finančné prostriedky Európskej únie poskytne Fond len na
účel zatepľovania bytových budov.
Pre potreby využitia finančných prostriedkov Európskej únie zakotvilo nové
znenie ustanovenia § 1 ods. 3 zákona
o štátnom fonde postavenie Fondu ako
finančnej inštitúcie. Fond bude na
základe nového znenia ustanovenia
§ 6 ods. 5 povinný viesť finančné prostriedky Európskej únie na osobitných
účtoch v Štátnej pokladnici oddelene
od ostatných finančných prostriedkov.
Pod osobitnou položkou bude Fond viesť
vo svojom rozpočte finančné prostriedky
na (1) kúpu bytu a výstavbu nájomného bytu, ak sa poskytuje dotácia podľa
zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, (2) výstavbu nájomného bytu, ak je
výstavba spolufinancovaná zo zdrojov
Európskej únie v rámci operačného programu Regionálny operačný program
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a (3) zateplenie bytovej
budovy, ak je financovaná z finančných
prostriedkov Európskej únie, pričom sa
musí členiť podľa samosprávnych krajov.
Poskytovanie úverov
na zatepľovanie

Na základe predmetnej novely už nebudú úvery na zatepľovanie bytových
budov poskytované v plnej výške nákladov na zateplenie. Úvery budú po-

skytované len do výšky 80 % nákladov
na zateplenie, pričom 20 % nákladov
bude musieť preukázať sám žiadateľ
o úver z vlastných zdrojov. Uvedená
zmena doterajšieho znenia zákona bola
potrebná z dôvodu, že úvery sú poskytované z finančných prostriedkov Európskej únie a pri ich poskytovaní je
nevyhnutná spoluúčasť na financovaní
predmetu podpory.
Právnickej osobe bude podľa nových
znení ustanovení § 10 ods. 11 a 12 možné poskytnúť úver na kúpu bytu alebo
výstavbu nájomného bytu, len ak sa
zmluvne zaviaže, že zachová nájomný
charakter bytu po dobu splatnosti úveru, najmenej však po dobu 30 rokov
a pri prenájme dodrží ustanovenia § 22
zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Na účel zateplenia bytovej budovy
sa právnickej osobe poskytne úver len
za podmienky, že sa stavba bude realizovať v meste.

Poskytovanie úverov
právnickým osobám

Od účinnosti novely Fond už nebude požadovať od žiadateľov o podporu úroky, poplatky alebo iné náklady v súvislosti s predčasným splatením úveru
alebo jeho časti. Pôvodná právna úprava umožňovala Fondu žiadať pri predčasnom splatení úveru úhradu 0,5 %
z nesplatenej istiny, na čo už po novom
nebude Fond oprávnený. Bezplatné predčasné splatenie úveru sa bude vzťahovať aj na úvery poskytnuté pred účinnosťou novely.

Bezplatné predčasné
splatenie úveru

ZMENY V ŠKOLSTVE
Národná rada Slovenskej republiky sa
v septembri 2012 uzniesla na viacerých
novelách zákonov upravujúcich oblasť
školstva, a to zákona č. 184/2009 Z. z.
o odbornom vzdelávaní, zákona č. 597/
2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení
a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve.
Účelom novely zákona č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení (ďalej len „zákon o financovaní škôl“) je v zmysle dôvodovej správy úprava zberu údajov po3

trebných na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam, rozšírenie
okruhu aktivít, na ktoré môže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
poskytnúť dotáciu, úprava výšky pokút
za porušenie zákona, spresnenie účelu
použitia príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktoré majú
jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, a poskytnutie účelových
finančných prostriedkov zriaďovateľom
stredných odborných škôl a dotácií zriaďovateľom školských zariadení, ktoré
pôsobia ako centrá odborného vzdelávania a prípravy.

Zber údajov

Zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam
upravuje ust. § 7a zákona o financovaní škôl. Na uvedený účel sa zbierajú
údaje podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka, napr. o počte (1) žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania
a v skupinovej forme vzdelávania od
troch rokov veku do dovŕšenia 25 rokov
veku; v cirkevných školách a v súkromných školách žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku, (2) detí materskej školy, (3)
poslucháčov jazykovej školy vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky do
dovŕšenia 25 rokov veku; v cirkevných
a súkromných školách je hranica stanovená nižšie, len do dovŕšenia 15 rokov
veku, (4) detí v školských zariadeniach
výchovného poradenstva a prevencie
v predchádzajúcom školskom roku,
ktorým boli poskytnuté služby a v novovzniknutých školských zariadeniach
výchovného poradenstva, (5) detí školských klubov, (6) detí školských internátov z materských škôl, materských škôl
pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základných škôl,
základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, päťročných gymnázií, osemročných
gymnázií a osemročných konzervatórií,
(7) všetkých žiakov základných škôl,
základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, päťročných gymnázií, osemročných
gymnázií a osemročných konzervatórií
podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej
právnickej osoby alebo fyzickej osoby;
v cirkevných stredných školách a v súkromných stredných školách žiakov do
dovŕšenia 15 rokov veku, (8) všetkých
žiakov základných škôl a základných
škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského školského
úradu a pod.
V zmysle ust. § 7a ods. 8 oznamuje
podrobnosti o požadovaných údajoch
a forme ich poskytnutia Ministerstvo
škol stva, vedy, výskumu a športu SR
zriaďovateľom škôl a školských zariadení a obciam každoročne najneskôr do
31. augusta.
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Úprava ust. § 8b zákona o financovaní
škôl súvisí s aktualizáciou výšky pokút
za porušenie zákona. Pôvodná úprava
vychádzala zo sankcie vo výške od
331,50 Eur do 3.319 Eur. Novela upravila
hranicu vyrubenej sankcie na 200 Eur,
2.000 Eur, prípadne v hornej hranici až
33.000 Eur. Pri ukladaní pokút bude orgán dohľadu postupovať podľa zákona
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite. Na rozdiel od predchádzajúcej úpravy novela zaviedla
možnosť krajským školským úradom vykonávajúcim dohľad nad dodržiavaním
zákona udeľovať pokuty, a to najmä
v súvislosti so zberom údajov o počte
žiakov základných umeleckých škôl,
poslucháčov jazykových škôl a detí materských škôl a školských zariadení.
Uložením pokuty nezaniká povinnosť,
za ktorej porušenie sa uložila. Pokuty
sú príjmom štátneho rozpočtu.
Výrazné zmeny priniesla novela v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve (ďalej
len „zákon o štátnej správe v školstve“).
Novela zaviedla spoločné funkčné obdobie pre všetkých riaditeľov bez rozdielu
zriaďovateľa a súčasne upravila aj podmienky, ktoré riaditeľ musí spĺňať. Zriaďovateľ tak vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady
školy v lehote do 30 kalendárnych dní
odo dňa predloženia návrhu. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na
riaditeľa na základe výsledkov výberového konania okrem kandidáta, ktorý
bol odvolaný podľa ustanovenia § 3 odseku 7 písm. a) až c) a e) a odseku 8
písm. c) zákona o štátnej správe v školstve. Návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný, ak tento zákon v ustanovení
§ 3 odseku 12 dotýkajúcom sa cirkevných
a súkromných škôl, neustanovuje inak.
Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského
zariadenia okrem riaditeľa zariadenia
školského stravovania a riaditeľa strediska služieb škole musí spĺňať okrem
predpokladov podľa osobitného predpisu po novom ku dňu uskutočnenia výberového konania aj predpoklad minimálne 5-ročnej praxe v pedagogickej
činnosti alebo odbornej činnosti.
Okrem spresnenia terminológie v zákone a vymedzenia kompetencií obce

Vymenovanie
riaditeľa

Štátna školská
inšpekcia

a samospráv v štátnej správe na úseku
školstva sa novela dotkla aj právomocí
štátnej školskej inšpekcie. Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu
nad úrovňou pedagogického riadenia,
nad úrovňou výchovy a vzdelávania
a materiálno-technických podmienok
vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, v strediskách praktického vyučovania, na pracoviskách praktického vyučovania a vo
vzdelávacích ustanovizniach. V tejto
oblasti vybavuje sťažnosti a petície
a kontroluje vhodnosť a účelnosť priestorov, materiálno-technického zabezpečenia a didaktickej techniky používaných
vo výchovno-vzdelávacom procese.
Na základe novely školská inšpekcia podľa závažnosti zistených nedostatkov
uplatňuje nasledovné opatrenia, a to
(1) odporúčanie, (2) prijatie opatrení
zo strany kontrolovaného subjektu,
(3) uloženie opatrení, (4) nariadenie
komisionálneho preskúšania pri zistení
nedostatkov pri klasifikácii, alebo (5)
uloženie sankcií podľa § 37a ods. 2 a 3
zákona o štátnej správe v školstve. Výsledky zistení a hodnotení z inšpekčnej
činnosti sa zaznamenávajú vo výstupných inšpekčných materiáloch formou
správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti. Zistené poznatky a informácie sa
súhrnne spracujú podľa potreby formou
správy na základe výsledkov z vykonaných inšpekcií.
Rozšírený bol aj obsah správy o výsledkoch školskej inšpekcie. Podľa platného
znenia zákona správa o výsledkoch školskej inšpekcie obsahuje označenie inšpekčného orgánu, mená a priezviská
školských inšpektorov, ktorí inšpekciu
vykonali, označenie kontrolovaného subjektu, miesto a čas školskej inšpekcie,
predmet školskej inšpekcie, zistenia a ich
hodnotenie, označenie dokladov a ostatných materiálov, o ktoré sa zistenia
opierajú, a uplatnené opatrenia. Správu
o výsledkoch školskej inšpekcie po prerokovaní podpisujú školskí inšpektori,
ktorí sa na inšpekcii zúčastnili, a riaditeľ kontrolovaného subjektu. Ak správu
o výsledkoch školskej inšpekcie nemožno prerokovať, považuje sa za prerokovanú doručením jedného vyhotovenia
správy o výsledkoch školskej inšpekcie
riaditeľovi kontrolovaného subjektu.
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Žiadosť o zaradenie školy, školského
zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického
vyučovania do siete zriaďovateľ predkladal Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v lehote do 30. júna
kalendárneho roka. Termín predkladania
bol prijatím novely posunutý na 31. marec kalendárneho roka, pričom minister bude môcť udeliť z príslušného termínu výnimku.

Zaradenie do siete

Zmeny v zákone č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave (ďalej
len „zákon o odbornom vzdelávaní“)
majú za cieľ posilniť nástroje koordinácie odborného vzdelávania a prípravy za účelom prispôsobenia odborného
vzdelávania a prípravy požiadavkám
trhu práce, zvýšenia počtu absolventov
stredných odborných škôl, zvýšenia záujmu žiakov základných škôl o štúdium
na stredných odborných školách a podporenia štúdia v študijných odboroch
a učebných odboroch, ktoré sú požadované trhom práce, avšak v súčasnosti
majú nízky počet absolventov. Zároveň
je zámerom návrhu zákona reagovať aj
na riešenie situácie v prípade údajne
nadbytočných študijných odborov, o ktorých absolventov trh práce nemá záujem. Zmeny nadobudnú účinnosť dňa
1. januára 2013 s výnimkou niektorých
ustanovení, ktoré budú účinné až neskôr.

Zákon o odbornom
vzdelávaní a príprave

Ust. § 4 ods. 2 písm. c) zákona o odbornom vzdelávaní sa mení kompetencia
samosprávneho kraja vo vzťahu k určova niu počtu tried prvých ročníkov
stredných škôl prijímaných v nasledujúcom školskom roku takým spôsobom,
že súhlas, resp. vyjadrenie samosprávneho kraja sa mení na určenie počtu
tried prvých ročníkov stredných škôl
všeobecne záväzným nariadením po prerokovaní v krajskej rade pre odborné
vzdelávanie a prípravu, v ktorej majú
účasť i zriaďovatelia súkromných a aj
cirkevných stredných škôl. Uvedené určenie sa vzťahuje na triedy, ktoré budú
financované z rozpočtovej kapitoly rezortu školstva, to znamená, že zriaďovatelia súkromných škôl a cirkevných
škôl môžu otvárať aj triedy nad rámec
všeobecne záväzného nariadenia, avšak
výchova a vzdelávanie v týchto triedach
sa bude financovať z iných zdrojov, t.j.
súkromných. Avšak väčšina súkromných

Riadené určovanie
počtu tried

škôl iné zdroje nemá, nakoľko v podmienkach SR nie je možnosť spoplatnenia školného na danom stupni.
Určovanie počtu tried prvých ročníkov
bude vychádzať z regionálnej stratégie
výchovy a vzdelávania v stredných školách, na ktorej participujú všetky subjekty koordinácie odborného vzdelávania a prípravy, t.j. zástupcovia štátnej
správy, územnej samosprávy, zamestnávateľov, zamestnancov, územnej školskej rady ako aj zriaďovateľov súkromných a cirkevných škôl. Významným
predpokladom pre určenie predmetných počtov tried sú taktiež analýzy

a prognózy o vývoji trhu práce schvaľované výbormi pre otázky zamestnanosti, ktoré sú zriaďované úradmi práce,
sociálnych vecí a rodiny. Za uvedeným
účelom budú predmetné štatistiky
a analýzy zverejňované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.
Predmetnou novelou bola súčasne zrušená kompetencia stavovských a profesijných organizácií vytvárať plány potrieb trhu práce, na miesto ktorej bola
zavedená ich spolupráca s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pri tvorbe
analýz a prognóz vývoja na trhu práce.

NOVELA ZÁKONA

O SPRÁVNYCH POPLATKOCH
Dňa 1. októbra 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 285/2012 Z. z. (ďalej len
„novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon o správnych
poplatkoch“). Zákon o správnych poplatkoch bol novelizovaný z dôvodu prehodnotenia existujúcich úkonov a konaní, nakoľko pri viacerých úkonoch
a konaniach už správne poplatky nezohľadňujú skutočne vynaložené náklady
príslušných orgánov. Novela zvýšila
správne poplatky vo viacerých oblastiach, s tými najdôležitejšími Vás oboznámime v tomto článku.
Vrátenie správneho
poplatku

Zápis motorového
vozidla do evidencie
motorových vozdiel

Novela umožňuje aj bez vydania rozhodnutia vrátiť uhradený správny poplatok
za úkony a konania spojené so zverejňovaním údajov v Obchodnom vestníku, napríklad účtovnej závierky alebo
výročnej správy. Správny orgán je pritom povinný zaobstarať si predchádzajúci súhlas poplatníka a oboznámiť ho
s výškou zaplateného poplatku.
Správny poplatok za zápis motorového
vozidla je po novelizácii zákona o správnych poplatkoch odstupňovaný podľa
kategórie vozidla. Do účinnosti novely
bol správny poplatok za zápis motorového vozidla jednotný pre všetky kategórie motorových vozidiel, a to vo výške
33 Eur. Novela uvedenú výšku ponechala len pre motorové vozidlá s výkonom
6

do 80 kW a pri motorových vozidlách
mimo kategórie L, M1 a N1, elektromobily a ďalšie zápisy pri predaji motorového vozidla. Za zápis motorových vozidiel kategórie L, M1 a N1 s výkonom
nad 80 kW sa poplatok zvýšil, pričom
je odstupňovaný podľa výkonu motora
od 167 Eur až do výšky 2.997 Eur. Od
uvedených správnych poplatkov sú po
novom oslobodené osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ak im na kúpu
motorového vozidla kategórie M1 a N1
bol poskytnutý príspevok od štátu. Ak
im príspevok nebol poskytnutý, správny poplatok sa takýmto osobám znižuje o polovicu, najviac však o 100 Eur.
Oslobodenie od správneho poplatku za
zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého
dedením, na základe úradného príkazu
alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov
zostáva zachované aj po prijatí novely.
V oblasti stavieb a nehnuteľností pribudol nový správny poplatok vo výške
10 Eur za stavebné úpravy, drobné stavby a udržiavacie práce. Správny poplatok za žiadosť o stavebné povolenie pre
rodinný dom zostal na pôvodných 33 Eur,
a to pri rodinnom dome do 600 m3. Za
každých ďalších 100 m 3 sa uvedený
správny poplatok zvyšuje o 20 Eur. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby sa z pôvodných 16,50 Eur

Stavby
a nehnuteľnosti

zvýšil na 100 Eur. Správny poplatok za
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia bol pôvodne podľa nákladov
od 16,50 Eur do 99,50 Eur, od účinnosti novely sa správny poplatok vypočítava podľa obstarávaného priestoru, napríklad pri rodinnom dome do 600 m3
je poplatok 16,50 Eur, za každých 100 m3
sa poplatok zvyšuje o 10 Eur. Správny
poplatok za povolenie na zmenu užívania stavby sa z pôvodných 16,50 Eur
zvýšil na 30 Eur a za povolenie na odstránenie stavby sa z pôvodných 6,50 Eur
diferencoval odlišne pre fyzické osoby
vo výške 16,50 Eur a pre právnické osoby vo výške 200 Eur.
Verejná správa

Zdravotníctvo

Ďalšou oblasťou, v ktorej sa zvýšili správne poplatky, je oblasť verejnej správy.
Za osvedčenie podpisu na listine sa
správny poplatok z pôvodných 0,50 Eur
zvýšil na 1,50 Eur a za osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky sa z pôvodných 3 Eur zvýšil na 5 Eur. Zvýšil sa aj
správny poplatok za vydanie rodného
listu na základe straty z pôvodných
1,50 Eur na 5 Eur, obdobne sa zvýšil aj
správny poplatok za výpis z matriky.
Podstatne sa zvýšil správny poplatok za
uzatvorenie manželstva v cudzine pred
zastupiteľským úradom zo 165 Eur na
súčasných 250 Eur. Za žiadosť o zápis
matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky sa po novom uhrádza 25 Eur
oproti pôvodným 16,50 Eur. Zvýšenie
sa dotklo aj správnych poplatkov za
úkony súvisiace so štátnym občianstvom,
napríklad správny poplatok za udelenie
alebo zrušenie štátneho občianstva
osobám starším ako 18 rokov sa z pôvodných 663,50 Eur zvýšil na 700 Eur.
Novela zaviedla nový správny poplatok
za zapísanie podnikateľa do zoznamu
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vo výške 66 Eur. V oblasti
zdravotníctva sa zvýšili poplatky napríklad za vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi
alebo veterinárnymi liečivami a so zdravotníckymi alebo veterinárnymi pomôckami z pôvodných 66 Eur pre fyzickú
osobu a 165,50 Eur pre právnickú osobu na súčasných 100 Eur pre fyzickú
osobu a 250 Eur pre právnickú osobu.
Nové správne poplatky boli zavedené
aj za úkony vo verejnom obstarávaní.
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Za zápis do zoznamu podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie
a za zmenu údajov v uvedenom zozname
sa na základe novely vyberá správny poplatok vo výške 16,50 Eur.

Verejné obstarávanie

Novela zmenila aj zákon č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. V uvedenom zákone vypustila z oslobodenia od súdneho poplatku úkony vo veciach náhrady
škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho
nesprávnym úradným postupom a zakotvila povinnosť uhradiť za uvedený
úkon súdny poplatok vo výške 29 Eur.
Správca konkurznej podstaty bol do
účinnosti novely oslobodený od súdneho poplatku pri všetkých úkonoch súvisiacich s výkonom funkcie, po novom
je oslobodený len pri úkonoch, ak nejde o uplatňovanie nárokov z pohľadávok postúpených na úpadcu po vyhlásení konkurzu.

Súdne poplatky

Novela súčasne odstránila aplikačné
problémy pri vymáhaní súdnych poplatkov. Ide o prípady, kedy odporca podá
odpor proti platobnému rozkazu, súd
uznesením vyrubí súdny poplatok za
odpor, ktorý však odporca nezaplatí
a následne pred začatím pojednávania
vo veci samej navrhovateľ vezme návrh
na začatie konania späť alebo sa konanie z iných dôvodov zastaví. Do účinnosti novely sa po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti uznesenia
o poplatkovej povinnosti súdny poplatok vymohol a po vymožení sa odporcovi poplatok vrátil. Od účinnosti novely
pri nezaplatenom súdnom poplatku súd
poplatok nevyberie a zruší uznesenie
o povinnosti uhradiť súdny poplatok.
Uvedená novela zároveň zaviedla nové
súdne poplatky a niektoré súdne poplatky zvýšila. Novým súdny poplatkom
je napríklad poplatok za návrh na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy o priestupku na základe žaloby vo výške 35 Eur. Zvýšený
bol súdny poplatky za návrh na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu
verejnej správy na základe žaloby z pôvodných 66 Eur na 70 Eur, alebo poplatok za konanie o opravnom prostriedku
proti rozhodnutiu správneho orgánu,
ak rozhodol okresný súd alebo krajský

súd z 33 Eur na 35 Eur. Za výpis alebo
odpis registra trestov sa súdny poplatok zvýšil z 3 Eur na 4 Eurá.
Kolkové známky

Nepriamou novelizáciou zákona
č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových
známok sa posunul termín zákazu pre-

daja kolkových známok z pôvodného
1. januára 2013 na súčasný termín 1. januára 2014. Od uvedeného termínu nebude možné predávať kolkové známky.
Už zakúpené kolkové známky bude
možné použiť do 30. septembra 2014.

NOVELA ZÁKONA O LIEKOCH
Zákon č. 244/2012 Z. z. (ďalej len
„no vela“), ktorým sa mení zákon
č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach nadobudol účinnosť dňa 1. septembra 2012. Cieľom
novely je prebrať Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/84/EÚ, ktorou sa, pokiaľ sa jedná o dohľad nad
liekmi, mení a dopĺňa Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES,
ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch.
Písomný súhlas
pacienta

Podmienky
registrácie lieku

Novela zavádza povinný písomný súhlas
pacienta na terapeutické použitie liekov registrovaných v inom členskom
štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“), pričom písomný súhlas musí
byť súčasťou zdravotnej dokumentácie
pacienta. Za použitie uvedeného lieku
je zodpovedný lekár, ktorý liek pacientovi predpíše. Terapeutické použitie
lie kov registrovaných v inom štáte
schvaľuje aj po prijatí novely Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „ministerstvo“).
Ministerstvo môže pred dočasným registrovaním lieku požiadať členský štát,
kde je liek už registrovaný, o zaslanie
hodnotiacej správy a kópie registrácie
lieku. Novela doplneným ustanovením
§ 46 ods. 8 a 9 ustanovuje povinnosť
Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ďalej len „štátny ústav“) zaslať hodnotiacu
správu o lieku, ktorý už je v Slovenskej
republike registrovaný a kópiu registrácie inému členského štátu do 30 dní, ak
o to iný členský štát požiada. Novela
rozšírila zoznam podmienok, na splnenie ktorých môže štátny ústav viazať
registráciu lieku o nasledovné podmienky: (1) žiadateľ o registráciu lieku
(ďalej len „žiadateľ“) musí v lehote
určenej štátnym ústavom (ďalej len
„v určenej lehote“) prijať opatrenia
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na zabezpečenie bezpečného používania lieku, (2) žiadateľ musí v určenej
lehote vypracovať štúdiu o bezpečnosti
lieku po registrácii, (3) žiadateľ musí
v určenej lehote zaviesť systém dohľadu nad bezpečnosťou liekov, (4) žiadateľ musí v určenej lehote vypracovať
štúdiu o účinnosti lieku po jeho registrácii, ak sú odôvodnené obavy súvisiace
s účinnosťou lieku a ktoré možno vyriešiť len po uvedení lieku na trh, a (5)
žiadateľ o registráciu generického, homeopatického alebo tradičného rastlinného lieku musí v určených lehotách
predkladať Európskej agentúre pre lieky (ďalej len „agentúra“) periodicky
ak tualizovanú správu o bezpečnosti
lieku.
Lehota na podanie žiadosti o predĺženie
platnosti registrácie lieku sa z pôvodných 6 mesiacov predĺžila na 9 mesiacov
pred uplynutím platnosti registrácie,
pričom k žiadosti o predĺženie registrácie je žiadateľ po novom povinný okrem
doterajších dokladov predložiť aj hodnotenie údajov z oznámení o podozreniach na nežiaduce účinky a z periodicky aktualizovaných správ o bezpečnosti
lieku.

Predĺženie platnosti
registrácie lieku

Ustanovenie § 53 zákona bolo novelou
doplnené o odseky 10 až 14, ktoré upravujú nové povinnosti držiteľa registrácie lieku (ďalej len „držiteľ registrácie“). V zmysle uvedených ustanovení
môže štátny ústav uložiť držiteľovi registrácie povinnosť vypracovať štúdiu
o bezpečnosti lieku, ak sa zistili nové
riziká lieku po jeho registrácii. Štátny
ústav môže držiteľovi registrácie uložiť
aj povinnosť vypracovať spoločnú štúdiu o bezpečnosti lieku po registrácii,
ak sa pochybnosti ohľadne bezpečnosti
lieku týkajú viacerých liekov. Ak je na
základe nových poznatkov o ochorení

Povinnosti držiteľa
registrácie

alebo nových terapeutických postupov
potrebné vypracovať novú štúdiu o účinnosti lieku, je štátny ústav na základe
novely oprávnený uložiť držiteľovi registrácie lieku povinnosť vypracovať
novú štúdiu.
Nové povinnosti držiteľovi registrácie
ukladá aj zmenené znenie ustanovení
§ 60 ods. 1 písm. a) až f) zákona. V zmysle uvedených ustanovení je držiteľ registrácie povinný oznamovať v elektronickej podobe do databázy Eudravigilance podozrenia na nežiaduce účinky
lieku, a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od prijatia oznámenia alebo
podozrenia na závažné nežiaduce účinky lieku, a najneskôr do 90 kalendárnych dní od prijatia oznámenia alebo
podozrenia na nežiaduce účinky lieku.
Ďalšou novou povinnosťou držiteľa registrácie je zriadenie, prevádzkovanie
a spravovanie vlastného systému dohľadu nad bezpečnosťou liekov, ktorý je
kompatibilný so systémom dohľadu nad
bezpečnosťou liekov štátneho ústavu.
Držiteľ registrácie je povinný vykonávať
pravidelný audit uvedeného systému.
Súčasne je povinný určiť osobu zodpovednú za dohľad nad bezpečnosťou liekov.
Držiteľ registrácie je od účinnosti novely povinný na žiadosť štátneho ústavu
(1) poskytovať vzorky lieku na analytické účely, (2) bezodkladne predložiť
údaje, ktoré preukazujú, že vyváženosť
rizika a prínosu lieku zostáva priaznivá,
a (3) predložiť do 7 dni kópiu hlavnej
zložky systému dohľadu nad bezpečnosťou liekov. Novela vypustila povinnosť
držiteľa registrácie oznamovať štátnemu ústavu pripravovanú reklamu lieku.
Za ustanovenie § 68 boli doplnené nové
ustanovenia § 68a až § 68f, ktoré upravujú niektoré otázky týkajúce sa liekov,
dohľadu nad ich bezpečnosťou a povinnosti držiteľa registrácie.
Dohľad nad
bezpečnosťou
lieku

Ustanovenie § 68a upravuje dohľad nad
bezpečnosťou lieku. Podľa uvedeného
ustanovenia má štátny ústav povinnosť
vytvoriť a spravovať internetový portál o liekoch, ktorý je prepojený na
európsky internetový portál o liekoch
zriadený agentúrou. Na webovej strán9

ke uvedeného portálu musia byť uverejnené (1) verejné hodnotiace správy
a ich súhrny, (2) súhrn charakteristických vlastností lieku a písomnú informáciu pre používateľa lieku, (3) súhrn
plánu riadenia rizík pre registrované
lieky, (4) zoznam liekov, ktoré sú predmetom ďalšieho monitorovania, a (5)
informácie o spôsoboch oznamovania
podozrení na nežiaduce účinky liekov
štátnemu ústavu.
Nové ustanovenie § 68b upravuje zaznamenávanie a oznamovanie podozrení na
nežiaduce účinky lieku. Každý držiteľ
registrácie lieku je v zmysle uvedeného ustanovenia povinný posúdiť každé
oznámenie od pacienta a zdravotníckeho pracovníka o podozrení na nežiaduce účinky a vkladať ich do databázy
Eudravigilance.

Oznamovanie
podozrení
na nežiaduce
účinky lieku

Ustanovenia vzťahujúce sa na periodicky aktualizovanú správu o bezpečnosti
lieku upravuje § 68c. Držiteľ registrácie
lieku, okrem držiteľa registrácie generického, homeopatického alebo tradičného rastlinného lieku, je povinný predkladať agentúre periodicky aktualizovanú
správu o bezpečnosti lieku. Uvedená
sprá va musí obsahovať (1) údaje o prínose a rizikách lieku, (2) vedecké posúdenie vyváženosti rizík a prínosu lieku,
a (3) údaje o počte balení predaného
lieku a údaje o počte lekárskych predpisov, ktorými disponuje držiteľ registrácie lieku, vrátane odhadu počtu osôb,
ktorým bol liek vydaný. Periodicky aktualizovaná správa o bezpečnosti lieku
sa predkladá elektronicky. Lehoty na jej
predkladanie určí štátny ústav v rozhodnutí o registrácii lieku.

Periodicky
aktualizovaná správa
o bezpečnosti lieku

Monitorovanie signálov naznačujúcich riziká liekov vykonáva štátny ústav v spolupráci s agentúrou v zmysle ustanovenia § 68d. Súčasťou monitorovania je
sledovanie výsledkov opatrení na minimalizáciu rizík, posudzovanie aktualizácie systému riadenia rizík a monitorovanie údajov v databáze Eudravigilance
za účelom zistenia nových rizík alebo
zmeny rizík.

Monitorovanie
rizík liekov

Naliehavý postup Európskej únie (ďalej
len „naliehavý postup“) upravuje nové
ustanovenie § 68e. Jedná sa o postup,
ktorý sa použije, ak z dôvodu bezpeč-

Naliehavý postup
Európskej únie

nosti lieku je potrebné prijať naliehavé opatrenia. O potrebe začatia naliehavého postupu štátny ústav informuje
príslušné orgány ostatných členských
štátov, agentúru a Európsku komisiu. Na
základe dohody koordinačnej skupiny
pre lieky alebo rozhodnutia Európskej
komisie štátny ústav v rámci naliehavého postupu Európskej únie zmení registráciu lieku, pozastaví alebo zruší
registráciu lieku, alebo zamietne predĺženie platnosti registrácie.
Dohľad nad štúdiami
o bezpečnosti lieku

Úprava dohľadu nad štúdiami o bezpečnosti lieku je obsahom ustanovenia
§ 68f. Štúdie o bezpečnosti lieku po registrácii iniciuje, riadi a financuje držiteľ registrácie, a to dobrovoľne alebo
na základe uložených povinností pri registrácii lieku. Štúdia o bezpečnosti
lieku po registrácii sa nesmie vykoná-

vať za účelom marketingovej podpory
používania lieku. Ustanovenie § 68f sa
vzťahuje len na štúdie začaté po 1. septembri 2012.
Novela v ustanovení § 138 súčasne dopĺňa nové správne delikty. Nové skutkové podstaty deliktov sa týkajú držiteľa
registrácie lieku, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, predpisujúceho lekára, zdravotnej poisťovne a zdravotníckeho pracovníka. Jedná sa o priestupky
súvisiace s neplnením nových povinností upravených novelou, napr. neposúdenie každého oznámenia o podozrení
na nežiaduce účinky lieku držiteľom
registrácie, neoznámenie podozrenia na
nežiaduce účinky zdravotnou poisťovňou štátnemu ústavu, ak sa o nežiaducich účinkoch dozvedela po registrácii
lieku a podobne.

Nové správne
delikty

PRIPRAVUJE SA – NOVELA ZÁKONA
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

V septembri 2012 bolo ukončené
medzirezortné pripomienkové konanie k vypracovanej novele zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Široko koncipovaná novela by mala dosiahnuť efektívnosť vynakladania verejných zdrojov spojenú aj s posilnením
súťažného princípu a s dôrazom na záujem štátu zabezpečiť flexibilitu, aktívnu
otvorenosť procesov verejného obstarávania a chrániť kvalitných a poctivých
dodávateľov.
Medzi hlavné oblasti zmeny patrí napr.
podstatné rozšírenie zverejňovacích
povinností a s tým spojené aj zrušenie
rokovacieho konania bez zverejnenia,
zriadenie jedného profilu pre každého
verejného obstarávateľa a obstarávateľa na jednom mieste. Celý životný cyklus
zákazky, vrátane zmlúv a ich plnení,
bude zverejnený na profile. Realizácia
niektorých zákaziek by mala prebiehať
postupom, akým sa realizovalo rokovacie konanie bez zverejnenia, avšak len
v prípadoch, ak takýto postup bude nevyhnutný alebo výhodnejší z hľadiska
výsledku, pričom o všetkých týchto prí10

padoch bude musieť verejný obstarávateľ a obstarávateľ vopred informovať
verejnosť aj Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“). Predmetom
návrhu novely je zároveň aj úprava zavedenia zákazu dodatkov o cene plnenia
a princípu znižovania ceny pri opakovaných dodaniach, upustenia od povinnosti vždy hodnotiť aj cenu a pod.
Predložený návrh zavádza definíciu
strategickej zákazky, ktorá má reflektovať výnimočnosť zákazky z hľadiska
záujmov Slovenskej republiky. Kritériá
strategickej zákazky sú nastavené,
okrem schvaľovania vládou Slovenskej
republiky, aj z hľadiska predpokladanej
hodnoty a najmä účelu zákazky, ktorou
je zabezpečenie verejného záujmu. Verejný záujem má svoju legálnu definíciu v ústavnom zákone č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Strategická zákazka je vymedzená len
vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, ktorým je Slovenská republika alebo právnické osoby so štátnou účasťou
a kontrolou. Pod pojmom strategická
zákazka sa podľa návrhu novely rozumie

Strategická zákazka

nadlimitná zákazka, o ktorej vláda Slovenskej republiky rozhodne, že je strategickou zákazkou. Vláda Slovenskej
republiky môže rozhodnúť, že strategickou zákazkou je nadlimitná zákazka, ktorú zadáva verejný obstarávateľ
podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo právnická osoba podľa § 6 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná alebo
kontrolovaná verejným obstarávateľom,
alebo v ktorej tento verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu
alebo kontrolného orgánu, ak zároveň
(1) sa jedná o zákazku, ktorej celkovú
cenu alebo spôsob jej určenia, alebo
podrobné technické požiadavky nie je
možné vopred spoľahlivo určiť, (2) je
odôvodnený predpoklad, že predpokladaná hodnota zákazky bude vyššia, než
10 miliónov Eur, (3) nejde o zákazku na
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby,
ktoré sú bežne dostupné na trhu, a (4)
zákazka neslúži len na zabezpečenie
činnosti verejného obstarávateľa alebo
výkon jeho úloh podľa osobitných predpisov, ale na zabezpečenie verejného
záujmu.
Delenie zákaziek

Finančné limity nadlimitnej zákazky sa
navrhujú ustanoviť vykonávacím právnym predpisom. Predložené zrušenie
delenia podlimitných zákaziek súvisí so
snahou jednak zjednotiť postup ich
obstarávania, pokiaľ sa jedná o bežné
tovary, práce a služby, ako aj zjednotiť
postup pre obstarávanie iných tovarov,
prác a služieb, a to na úroveň súčasnej
úpravy podprahových zákaziek. Navrhovaná zmena má zjednotením postupu prispieť k jednoduchšej aplikácii,
a to tak na strane adresátov práva, ako
aj na strane kontrolných orgánov. Podľa novej úpravy by sa malo rozlišovať
medzi nadlimitnou a podlimitnou zákazkou. Podlimitnou by mala byť taká
zákazka, ak predpokladaná hodnota
zákazky zadávanej verejným obstarávateľom je v priebehu kalendárneho
roka alebo počas platnosti zmluvy, ak
sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie
ako jeden kalendárny rok, nižšia ako
finančný limit, a (1) pôjde o zákazku
na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby
bežne dostupných na trhu, alebo (2) sa
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bude jednať o inú zákazku ako podľa
bodu (1) a predpokladaná hodnota zákazky je buď rovnaká alebo vyššia ako
5.000 Eur, ak sa jedná o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným
obstarávateľom, alebo rovnaká alebo
vyššia ako 10.000 Eur, ak sa jedná o zákazku na uskutočnenie stavebných prác
zadávanú verejným obstarávateľom.
Predkladanie referencií z už realizovaných dodávok bolo upravené platným
zákonom ako jedna z možných podmienok účasti, avšak z hľadiska formy, obsahu a zverejňovania neexistovala jednotná úprava. Navrhuje sa preto zaviesť
povinnosť obstarávateľa vyhotovovať
referencie zo zákona pri splnení zákonných podmienok, pričom sa zároveň
ustanovuje obsah a forma týchto referencií a ich zverejňovanie v zozname
podnikateľov. Uvedeným spôsobom sa
má zabezpečiť nielen verejná kontrola
kvality poskytnutých plnení, ale prostredníctvom hodnotenia dodávateľov
aj kvázi rating subjektov obchodujúcich so štátom. Snahou je dosiahnuť aj
to, aby všetky takto vystavené referencie boli v elektronickej podobe dostupné aj na účely ďalších obstarávaní.

Referencie

Pojem bežná dostupnosť tovarov a služieb na trhu sa používa aj v platnom
zákone, pričom jeho definícia absentovala. Vzhľadom na to, že návrh zákona pracuje s uvedeným pojmom na
viacerých miestach, bolo vhodné ustanoviť jeho legálnu definíciu. Definícia
v ust. § 9b ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní obsahuje všeobecnú časť,
ktorá vychádza z bežného všeobecného chápania toho, čo sa bežným statkom rozumie. Odseky 2 a 3 obsahujú
demonštratívny výpočet príkladov, kedy
ide o bežne dostupné tovary, služby alebo práce.
Podľa navrhovanej právnej úpravy bude
cenu možné meniť v prospech dodávateľa už len v prípade, ak sa vyskytnú
mimoriadne a nepredvídateľné okolnosti, ktorých existenciu musí konštatovať súd. Súd teda nebude rozhodovať
o obsahu dodatku, ale len o tom, či sú
alebo nie sú splnené podmienky na jeho
uzatvorenie. Predmetná úprava nebráni zohľadňovať okolnosti majúce vplyv

Zákaz dodatkov
o cene

na zmenu ceny aj v zmluve, avšak za
predpokladu, že budú zohľadnené aj na
účely vyhodnotenia ponúk.
Tovary, služby a práce, ktoré sú bežne
dostupné na trhu, by mali byť obstarávané s využitím elektronického trhoviska. Pôjde o informačný systém, ktorého
správcom bude Ministerstvo vnútra SR
a ktorý bude fungovať spôsobom ako
bežne známe systémy určené na elektronický nákup. Princípom elektronického trhoviska bude najmä to, že bude
bezplatne prístupné všetkým dodávateľom, ktorí o registráciu prejavia záujem a bude permanentne generovať
ponuku a teda aj ceny bežných tovarov,
služieb a prác. Podmienky realizácie
obchodov na trhovisku budú upravené
rovnako pre všetky druhovo rovnaké prípady, a to prostredníctvom obchodných
podmienok. Obchodné podmienky zároveň pre druhovo rovnaké obchody budú
upravovať opakovane použiteľné základné náležitosti zmlúv, ktoré budú na elektronickom trhovisku uzatvárané. Realizácia obstarávania bude založená na
princípe predbežnej akceptácie najvýhodnejšej ponuky s následným umožnením registrovaným dodávateľom predlo-
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žiť konkurenčnú, výhodnejšiu ponuku.
Pôjde teda o princíp aukcie s cieľom
generovať najvýhodnejšiu cenu. Obdobným spôsobom bude obstarávateľ postupovať aj v prípadoch, ak ani jedna
z ponúk nevyhovuje jeho potrebám
a zverejní na elektronickom trhovisku
svoj dopyt. Ak sa bude jednať o iné, než
bežné tovary, služby a práce, postup
ich obstarávania bude rovnaký ako je
postup pri podprahových zákazkách
podľa platnej právnej úpravy, s tým,
že bude povinné použitie elektronickej
aukcie za podmienok podľa § 43 zákona o verejnom obstarávaní.
Pripravovaná novela sa dotýka i ďalších
častí zákona, ako napr. elektronickej
aukcie, úpravy podmienok účasti, podmienok účasti, uverejňovania niektorých informácií, subdodávateľov, revízneho konania, vyňatia podlimitných
zákaziek spod režimu námietok a pod.
Nakoľko sa jedná o široký okruh navrhovaných úprav po prijatí novely zákona
v Národnej rade Slovenskej republike
Vás o nich budeme informovať v našom
špeciálnom vydaní Čarnogurský ULC
Pro Bono Špeciál – Verejné obstarávanie.
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