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1.

NOVELA STAVEBNÉHO ZÁKONA
Hlavnou zmenou, ktorú novela stavebného zákona prináša je doplnenie právnej úpravy súvisiacej s informačnými, reklamnými
a propagačnými zariadeniami, teda reklamnými stavbami, čím sa zároveň zavádza uvedený pojem do stavebného zákona. O podrobnostiach a ďalších súvisiacich zmenách sa viac dozviete v našom článku.

2.

ZÁKON O PRÍSPEVKU POSKYTOVANOM Z EURÓPSKYCH ŠTRUKTURÁLNYCH A INVESTIČNÝCH FONDOV
Nový zákon upravuje problematiku, ktorá doteraz nebola upravená v podmienkach Slovenskej republiky. Predmetný zákon
upravuje postavenie a právomoci orgánov verejnej správy pri využívaní príspevkov z fondov Európskej únie, princípy kontroly
a riadenia a rozhodovanie o žiadosti. Nový zákon bol prijatý z dôvodu začiatku nového programového obdobia na programové
obdobie 2014 – 2020 a z toho vyplývajúcich nových pravidiel upravených nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady.

3.

NOVELA ZÁKONA O MIESTNYCH DANIACH
Novela zákona o miestnych daniach zavedie viaceré úpravy týkajúce sa správy miestnych daní. Zmena sa dotkne napríklad aj
rozšírenia a precizovania predmetu dane zo stavieb pri stavbách hromadných garáží a stavbách hromadných garáží umiestnených
pod zemou, alebo úpravy miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

4.

TECHNICKÉ ZHODNOTENIE NEHNUTEĽNOSTI
Technickým zhodnotením nehnuteľnosti rozumieme technické úpravy, ktoré zvyšujú jej hodnotu. V našom článku Vás oboznámime so základnou právnou úpravou technického zhodnotenia nehnuteľnosti vo vzťahu nájomca – prenajímateľ a s príslušnou
súvisiacou judikatúrou v tejto oblasti.

5.

ZÁKON O PÔSOBNOSTI ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY VO VECIACH PREKURZOROV VÝBUŠNÍN
Nový zákon upravuje výkon štátnej správy vo veciach uvádzania obmedzených prekurzorov výbušnín na trh a súčasne stanovuje
pravidlá súvisiace s látkami a zmesami uvedenými v prílohách nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 98/2013, ktoré by sa
mohli zneužiť na nedovolenú výrobu výbušnín.

6.

PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA ZÁKONA O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI
Cieľom návrhu novely zákona o službách zamestnanosti je samostatne upraviť podporu zamestnávania mladých ľudí, ktorí po
ukončení školy ešte neboli zamestnaní. Novela by tiež mala upraviť niektoré problémy vznikajúce v praxi a spresniť niektoré
pojmy.

NOVELA STAVEBNÉHO ZÁKONA
Dňa 23. septembra 2014 došlo v Národnej rade SR k schváleniu novely zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v platnom znení
(ďalej len „stavebný zákon“). Podľa dôvodovej správy je cieľom novely zákona reakcia na dlhodobo pretrvávajúcu
nedostatočnú úpravu regulácie v oblasti vonkajšej reklamy, ktorá spôsobuje
neprimerané rozšírenie čiernych stavieb
reklamných zariadení, ako aj reklamných zariadení, ktoré nie sú jednoznačne pevne spojené so zemou. Novelizovaný stavebný zákon nadobudne účinnosť
dňa 2. januára 2015.
Účel novelizácie

Ako ďalej z dôvodovej správy vyplýva,
malo by dôjsť k eliminácii nejednotných
postupov a nekonania stavebných úradov, nemožnosti odstránenia reklamných objektov ako čiernych stavieb,
obštrukcii pri výkone práv ako vlastníkov pozemkov, na ktorých tieto stavby
stoja v rámci jednotlivých konaní,
a tiež k zlepšeniu podnikateľského prostredia pre podnikateľov postupujúcich
v súlade so zákonom.
Novelizovaná podoba stavebného zákona sprísňuje zákonnú reguláciu povoľovania vonkajšej reklamy a zrušuje sa
možnosť dodatočného povolenia stavby.

Rozhodnutie
o umiestnení
reklamných stavieb

Podľa ust. § 39a ods. 1 stavebného zákona sa rozhodnutím o umiestnení stavby
určuje stavebný pozemok, umiestňuje
sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa
požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia.
Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia. Na
reklamné stavby sa tak ako doteraz,
predmetné rozhodnutie nebude vyžadovať, v zmysle zmeny ods. 3 písm. e)
totiž došlo v predmetnom ustanovení
k legislatívno-technickej úprave na spomínané reklamné stavby.
Vzhľadom k zavedeniu definície reklamnej stavby došlo k prečísleniu ust. § 43,
ktorého súčasnú podobu novela označila
ako odsek 1 a doplnila ho odsekmi 2 a 3
definujúcimi reklamné stavby.

1

Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo
stavebných výrobkov, ktorá je pevne
spojená so zemou alebo upevnená
strojnými súčiastkami alebo zvarom
o pevný základ na zemi, alebo ktorej
osadenie vyžaduje úpravu podkladu
a ktorej funkciou je šírenie reklamných,
propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov. Reklamné stavby sa na účely
stavebného zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na (1) reklamné stavby, na ktorých najväčšia
informačná plocha je menšia ako 3 m²,
(2) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť
od 3 m² do 20 m² a (3) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m².

Reklamná stavba

Najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej
informačnej plochy, umiestnenej na
reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu, pričom tento
údaj musí byť jednoznačne uvedený
v projektovej dokumentácii k reklamnej stavbe, ktorá sa predkladá stavebnému úradu.
Ako uvádza dôvodová správa, táto nová
definícia upresňuje doterajší nejednoznačný výklad pevného spojenia so zemou a zahŕňa už aj informačné, reklamné a propagačné zariadenia, ktoré boli
len hnuteľnými vecami, keďže boli upevnené napríklad o betónový kváder, panel a podobne, položený na zemi na
upravenom alebo neupravenom podklade, čím dochádzalo k obchádzaniu povinností a pravidiel podľa stavebného
zákona.
Podľa najväčšej informačnej plochy na
reklamnej stavbe sa bude rozlišovať aj
správne konanie v troch úrovniach, teda
(1) ohlásenie, (2) stavebné povolenie
alebo (3) stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie.
Podľa ust. § 55 ods. 2 sa na niektoré
stavby nevyžaduje povolenie, postačuje iba ich ohlásenie. Podľa doplneného

Ohlásenie
stavebnému úradu

písm. h) bude pri reklamných stavbách,
na ktorých najväčšia informačná plocha
je menšia ako 3 m² postačovať ich ohlásenie stavebnému úradu, pričom v zmysle novelizovaného znenia ust. § 57 ods. 2
bude možné takto ohlásenú reklamnú
stavbu stavebník uskutočniť len do jedného roka od doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi reklamnej
stavby.
Nepotrebnosť
ohlásenia

Podľa ust. § 56 sa na vybrané druhy
stavieb nevyžaduje ani stavebné povolenie ani ohlásenie. Novela doplnila
predmetné ustanovenie o písm. j), na
základe ktorého sa pri reklamných
stavbách, na ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť do 1,2 m 2
umiestnených na stĺp verejného osvetlenia alebo na stĺp trakčného vedenia,
ak nezasahujú do prejazdného profilu
pozemnej komunikácie ani do priechodového prierezu dráh, nevyžaduje ani
ohlásenie. To však podľa dôvodovej správy nevylučuje, že nie je potrebné povolenie vlastníka takých objektov, teda
stĺpov verejného osvetlenia, vedenia
a po dobne.

Stavebné povolenie

Pre ostatné reklamné stavby bude potrebné získanie stavebného povolenia,
pričom podľa doplneného ods. 3 do
ust. § 67 stavebné povolenie pre reklamnú stavbu stratí platnosť, ak sa so
stavbou nezačalo do jedného roka odo
dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu
lehotu. V zmysle doplneného odseku 4
bude môcť stavebník požiadať o zmenu doby trvania reklamnej stavby pred
uplynutím tejto doby, podaním žiadosti doba trvania reklamnej stavby až do
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti nebude plynúť.

Platnosť stavebného
povolenia

Lehota platnosti stavebného povolenia
pre reklamnú stavbu je jeden rok. Stavebné povolenie pre reklamnú stavbu
stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do jedného roka odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný
úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Ak
stavebník požiada o zmenu doby trvania reklamnej stavby (dočasnej reklamnej stavby) pred uplynutím tejto doby,
podaním takejto žiadosti doba trvania
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reklamnej stavby až do nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti
nebude plynúť.
Kolaudačné rozhodnutie sa podľa
ust. § 76 ods. 4 nebude vyžadovať na
reklamné stavby, na ktorých najväčšia
informačná plocha má veľkosť od 3 m²
do 20 m², dôvodová správa tieto reklamné stavby nazýva ako jednoduché
stavby. Kolaudačné rozhodnutie sa bude
vyžadovať pre reklamné stavby zaradené podľa veľkosti najväčšej informačnej plochy do tretej skupiny, na ktorých
najväčšia informačná plocha má veľkosť minimálne 20 m².

Kolaudačné
rozhodnutie

Novela dopĺňa aj povinnosti pre vlastníkov reklamných stavieb, konkrétne
povinnosti týkajúce sa údržby podľa
ust. § 86 stavebného zákona. Podľa doplneného ods. 4 je vlastník reklamnej
stavby povinný zabezpečiť počas celej
doby trvania reklamnej stavby jej označenie menom a priezviskom, obchodným
menom, názvom, ochrannou známkou
alebo iným symbolom, ktorý umožňuje
identifikáciu vlastníka reklamnej stavby.

Nová povinnosť
vlastníka reklamnej
stavby

Na odstránenie reklamnej stavby sa povolenie stavebného úradu po novom nevyžaduje. Povolenie stavebného úradu
sa tiež po novom nevyžaduje na odstránenie reklamnej stavby, (1) ktorá je
postavená bez stavebného povolenia
alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť, alebo v rozpore s ním, (2)
ak ohlásenie odstránenia stavby podal
vlastník pozemku alebo stavby alebo
osoba, ktorá má iné práva k pozemku
alebo stavbe, a títo nedali právo inej
osobe uskutočniť reklamnú stavbu na
svojom pozemku alebo svojej stavbe
alebo záujmové združenie vlastníkov
reklamných stavieb registrované podľa tohto zákona. Ako uvádza dôvodová sprá va, ide o operatívny spôsob
odstraňovania nelegálnych reklamných
stavieb.

Odstránenie
reklamnej stavby

Ak vlastník reklamnej stavby nie je
známy, stavebný úrad vydá osobe, ktorá podala ohlásenie odstránenia stavby
súhlas s odstránením reklamnej stavby
do 30 dní odo dňa podania ohlásenia.

Ak vlastník reklamnej stavby je známy,
stavebný úrad ho vyzve, aby do 15 dní
odo dňa doručenia výzvy preukázal, že
mal oprávnenie na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku alebo na stavbe, kde je umiestnená, a že je zhotovená v súlade s podmienkami podľa
tohto zákona. V opačnom prípade stavebný úrad do 30 dní odo dňa márneho
uplynutia lehoty vydá osobe, ktorá podala ohlásenie odstránenia stavby súhlas s odstránením reklamnej stavby.
Vlastník pozemku alebo stavby, záujmové združenie vlastníkov reklamných
stavieb registrované podľa tohto zákona alebo osoba, ktorá má iné práva
k pozemku alebo stavbe je oprávnená
po doručení súhlasu stavebného úradu
s odstránením reklamnej stavby odstrániť reklamnú stavbu na náklady
vlastníka reklamnej stavby.
Nemožnosť
dodatočného
povolenia

Ustanovenie § 88a stavebného zákona
upravuje podmienky dodatočného povolenia stavby. Po novom sa tieto podmienky a konanie o dodatočnom povolení stavby nevzťahujú na reklamné
stavby.

Priestupky
a správne
delikty

Novela stavebného zákona sa dotkla aj
ukladania sankcií. Podľa doplneného
ods. 5 do ust. § 105 sa priestupku dopustí a potrestá ten, kto uskutočňuje
alebo užíva (1) reklamnú stavbu, na
ktorej najväčšia informačná plocha je
menšia ako 3 m², ktorú treba ohlásiť,
bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním pokutou vo výške 150 Eur, (2)
reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia
informačná plocha má veľkosť od 3 m2
do 20 m2, bez stavebného povolenia
alebo v rozpore s ním pokutou vo výške
250 Eur, (3) reklamnú stavbu, na ktorej
najväčšia informačná plocha je väčšia
ako 20 m2, bez stavebného povolenia
alebo v rozpore s ním alebo bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore
s ním pokutou vo výške 450 Eur a (4)
reklamnú stavbu bez označenia a v lehote určenej stavebným úradom alebo
inšpekciou nezabezpečí označenie reklamnej stavby pokutou vo výške 50 Eur.
Uvedenými pevne stanovenými sumami
v rovnakej výške sa potrestajú aj fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby, ktoré sa dopustia správnych delik3

tov v rovnakej skutkovej podstate ako
pri priestupkoch.
Pokuty bude možné uložiť aj opakovane, a to až do odstránenia nedostatkov.
Novým ust. § 129a sa zákonom zriadil
nový register záujmových združení
vlastníkov reklamných stavieb, ktorého
správ com bude ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja. Ide
o elektronickú evidenciu záujmových
združení právnických osôb, ktoré majú
v predmete činnosti presadzovanie
spoločenskej zodpovednosti ako predme tu verejného záujmu, ktoré majú
záujem byť účastníkom v konaní, v ktorom sa nariaďuje odstránenie nepovolenej reklamnej stavby. Ustanovenie
uvádza registráciu do takého združenia
ako dobrovoľnú.

Register záujmových
združení vlastníkov
reklamných stavieb

Registrácia prebehne na základe písomnej žiadosti po preukázaní, že žiadateľom je združenie právnických osôb
registrované podľa ust. § 20i ods. 2 Občianskeho zákonníka najmenej jeden
rok a jeho členovia vlastnia najmenej
9 300 reklamných stavieb, z ktorých je
najmenej (1) 300 ks reklamných stavieb, na ktorých najväčšia informačná
plocha je väčšia ako 20 m2, (2) 6 500 ks
reklamných stavieb, na ktorých najväčšia informačná plocha je od 3 m2 do
20 m2 a (3) 2 500 ks reklamných stavieb, na ktorých najväčšia informačná
plocha je menšia ako 3 m².

Registrácia
do záujmového
združenia

Žiadosť o zapísanie do registra podľa
odseku 1 musí byť písomná a obsahuje
(1) identifikačné údaje v rozsahu názov, adresa sídla, identifikačné číslo
IČO, telefonický a elektronický kontakt,
(2) identifikačné údaje o pred se do vi
v rozsahu meno a priezvisko, dátum
narodenia, adresa trvalého pobytu, (3)
zoznam členov ku dňu podania žiadosti a ich identifikačné údaje v rozsahu
prvého bodu a (4) čestné vyhlásenie
o údaji o počte reklamných stavieb,
ktoré vlastnia členovia.
V zmysle ust. § 142d sa konania, ktoré
boli začaté a právoplatne neukončené
do 1. januára 2015, dokončia podľa doterajších predpisov, teda predpisov platných do účinnosti novelizovanej podoby zákona.

Prechodné
ustanovenia

Informačné, reklamné a propagačné
zariadenia podľa predpisov platných
do 1. januára 2015 sa považujú za reklamné stavby v znení stavebného zákona účinného od 2. januára 2015.
Vlastník takéhoto zariadenia bude povinný ho označiť ako reklamnú stavbu
v termíne do 31. júla 2015.
Vlastník informačného, reklamného
a propagačného zariadenia podľa predpisov platných do 1. januára 2015, postaveného nelegálne do 1. januára 2015,
bude povinný do 31. júla 2015 požiadať o dodatočné povolenie stavby príslušný stavebný úrad. Stavebný úrad
rozhodne o dodatočnom povolení reklamnej stavby, ak vlastník reklamnej
stavby preukáže, že (1) jej dodatočné
povolenie nie je v rozpore s verejným
záujmom, (2) že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou
alebo že je vlastníkom stavby spojenej
s nepovolenou stavbou, alebo (3) že
má k tomuto pozemku alebo stavbe iné
právo a vlastník zastavaného pozemku
alebo stavby alebo osoba, ktorá má
k tomuto pozemku alebo stavbe iné
právo, s dodatočným povolením súhlasí.
Ak stavebný úrad dodatočne nepovolí
reklamnú stavbu alebo vlastník informačného, reklamného a propagačného
zariadenia nepožiada o dodatočné povolenie stavby, takúto reklamnú stavbu
bude možné odstrániť podľa ustanovení
o odstránení reklamnej stavby podľa
tohto zákona v novelizovanom znení.
Sprievodné
novelizácie

Sprievodne došlo k novelizácii aj ďalších
zákonov, a to zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v platnom
znení (ďalej len „cestný zákon“) a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.
V cestnom zákone sa precizovala právna úprava zákazu umiestňovania aj reklamných stavieb a iných zariadení
v rozhľade vodičovi v rozhľadovom poli vodiča na križovatke. Ustanovenie
explicitne upravuje zákaz takého
umiestnenia na križovatke, ktoré bráni
vodičovi v rozhľadovom poli na križovatke.

4

Ochrana diaľnic v zmysle ust. § 10 sa
doplnila o nové odseky 4 a 5. Pridaným
odsekom 4 sa zakazuje umiestňovanie
reklamných stavieb pri diaľniciach,
cestách pre motorové vozidlá a cestách I. triedy, ktoré sú medzinárodným
cestným ťahom, a to v území až 100 m
od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice, cesty pre motorové vozidlá alebo cesty I. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom. Zákaz sa
vzťahuje na územie mimo sídelných
útvarov obce, respektíve mesta, označených dopravnými značkami začiatok
a koniec obce.
Po novom sa tiež na stĺpoch verejného
osvetlenia ciest a miestnych komunikácií a na stĺpoch trolejového vedenia
budú môcť umiestňovať iba dopravné
značky a reklamné stavby, na ktorých
má najväčšia informačná plocha veľkosť
do 1,2 m2, ak nezasiahnu do prejazdného profilu pozemnej komunikácie.
V zmysle ust. § 22a písm. ch) cestného
zákona cestný správny orgán a obec
v rozsahu svojej pôsobnosti uložia pokutu do 33.190 Eur právnickej osobe
alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie ak umiestni v rozhľadovom
poli vodiča na križovatke skládky materiálov, reklamné stavby alebo iné zariadenie, ktoré neslúži na správu pozemnej komunikácie, na riadenie cestnej
premávky, ani na prevádzku dopravy,
ktoré bránia v rozhľade vodičovi.
Pokutu bude možné po novom uložiť aj
subjektu, ktorý umiestni reklamnú stavbu v rozpore s ustanoveniami o ochrane
diaľnic, ciest a miestnych komunikácií.
Reklamné, informačné a propagačné
zariadenia umiestnené pred 2. januárom 2015, ktoré nie sú v súlade s ustano veniami o ochrane diaľnic, ciest
a miestnych komunikácií, budú vlastníci týchto zariadení povinní odstrániť do
1. januára 2017.

ZÁKON O PRÍSPEVKU

POSKYTOVANOM Z EURÓPSKYCH
ŠTRUKTURÁLNYCH
A INVESTIČNÝCH FONDOV
Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o príspevku“) bol prijatý v NR SR
dňa 17. septembra 2014. Účinnosť nadobudne dňom 1. november 2014 s výnimkou ustanovení súvisiacich s vysporiadaním finančných vzťahov a správou
pohľadávok, ktoré nadobudnú účinnosť
odo dňa 1. januára 2015.
Definícia
základných
pojmov

Predmetom úpravy zákona sú (1) právne vzťahy pri poskytovaní príspevku
v programovom období 2014 – 2020, (2)
postup a podmienky poskytovania príspevku, (3) práva a povinnosti osôb v súvislosti s poskytovaním príspevku, (4)
pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy pri poskytovaní príspevku a (5) zodpovednosť za
porušenie podmienok poskytnutia príspevku.
Ustanovenie § 2 ods. 1 vymenováva európske štrukturálne a investičné fondy,
z ktorých je poskytovaný príspevok.
Ide o (1) Európsky fond regionálneho rozvoja, (2) Európsky sociálny fond, (3)
Kohézny fond, (4) Európsky námorný
a rybársky fond a (5) Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.
Príspevok je definovaný ust. § 3 ods. 1
písm. a) ako finančné prostriedky poskytované z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky
a Európskej únie. Príspevok je poskytovaný ako nenávratný.
Základné pojmy definuje ust. § 3. Dôležitým pojmami sú žiadateľ a poskytovateľ. Žiadateľ je osoba, ktorá žiada
o poskytnutie príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí
ne návratného finančného príspevku
podľa ust. § 25 alebo právoplatnosti
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rozhodnutia podľa ust. § 16 ods. 2. Poskytovateľom je riadiaci orgán alebo
Pôdohospodárska platobná agentúra
pre poskytovanie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka. Poskytovateľom môže
byť aj sprostredkovateľský orgán, ak ho
tým poverí riadiaci orgán.
Pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy upravujú
ust. § 4 až § 15. Ide napríklad o Vládu
Slovenskej republiky, riadiaci orgán,
sprostredkovateľský orgán, alebo orgán
finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Centrálnym koordinačným orgánom
je Úrad vlády Slovenskej republiky. Jeho
úlohou je predovšetkým koordinovať
a usmerňovať riadiace orgány a je zodpovedný za účinnú koordináciu efektívneho čerpania finančných prostriedkov
Európskej únie a štátneho rozpočtu.
Ri adiacim orgánom je orgán štátnej
správy alebo orgán územnej samosprávy určený vládou na realizáciu operačného programu. Určenie základných úloh
riadiaceho orgánu je upravené priamo
v legislatíve Európskej únie. Riadiaci
orgán môže navrhnúť sprostredkovateľský orgán, ktorý následne schvaľuje
Vláda Slovenskej republiky.

Orgány štátnej
správy a orgány
územnej samosprávy

Ustanovenia § 16 až § 25 upravujú postup pri poskytovaní príspevku. Príspevok sa podľa ust. § 16 ods. 1 poskytuje
na základe písomnej zmluvy uzavretej
so žiadateľom, ktorého žiadosť bola
schválená v konaní podľa zákona o príspevku. Výnimka z uvedeného pravidla
je zakotvená v ust. § 16 ods. 2. Podľa
uvedeného ustanovenia sa príspevok poskytuje na základe rozhodnutia o schválení žiadosti, ktoré vydáva poskytovateľ, ak je prijímateľ a poskytovateľ tá
istá osoba. V uvedených prípadoch sa
zmluva neuzatvára, pričom na rozhodnutie o schválení žiadosti sa vzťahujú
ust. § 19 ods. 10 až ods. 12.

Postup pri
poskytovaní
príspevku

Žiadosť
o poskytnutie
príspevku

Žiadosť o poskytnutie príspevku (ďalej
len „žiadosť“) podáva žiadateľ poskytovateľovi na základe vyhlásenej výzvy.
Náležitosti výzvy upravuje ust. § 17.
Pred vyhlásením výzvy môže poskytovateľ vyhlásiť výzvu na predkladanie
projektových zámerov, a to zverejnením na svojom webovom sídle. Úprava
projektových zámerov je zakotvená
v ust. § 18.

Konanie o žiadosti

Konanie o žiadosti upravuje ust. § 19.
Konanie o žiadosti sa začína doručením
žiadosti poskytovateľovi na základe vyhlásenej výzvy. Žiadateľ môže podať
žiadosť poskytovateľovi od vyhlásenia
v čase od vyhlásenia výzvy do uzavretia
výzvy, ak poskytovateľ neurčí vo výzve
inú lehotu na predkladanie žiadostí. Ak
vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti alebo jej príloh,
poskytovateľ oznámi tieto pochybnosti
žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim
vyjadril. Na vyjadrenie určí poskytovateľ primeranú lehotu, ktorá nesmie byť
kratšia ako päť pracovných dní odo
dňa doručenia oznámenia poskytovateľa. Súčasne je poskytovateľ podľa uvedeného ustanovenia povinný poučiť
žiadateľa o následkoch spojených s neodstránením pochybností alebo nedodržaním určenej lehoty. Poskytovateľ
rozhodne o schválení žiadosti, ak táto
splnila podmienky poskytnutia príspevku a podľa hodnotiacej správy projektový zámer splnil podmienky určené vo
výzve na predkladanie projektových
zámerov. Poskytovateľ bude môcť schváliť žiadosť aj bez ohľadu na hodnotiacu správu, ak má dostatok finančných
prostriedkov určených vo výzve.

Zastavenie konania

ním rozhodnutia, (2) žiadateľ zomrel,
bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol
bez právneho nástupcu, (3) žiadateľ
nepredložil žiadosť riadne, včas a vo
forme určenej poskytovateľom, (4) sú
pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti a žiadateľ tieto pochybnosti neodstránil v určenej lehote, alebo (5) tak ustanovuje zákon o príspevku.
Ak bolo konanie zastavené podľa druhého bodu, rozhodnutie o zastavení konania sa nedoručuje, ale sa vyznačí a založí v spise.
Zmena rozhodnutia
o neschválení
žiadosti

Poskytovateľ nechváli žiadosť, ak (1)
žiadateľ nesplnil niektorú z podmienok
poskytnutia príspevku alebo (2) nie je
možné žiadosť schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených vo výzve. Poskytovateľ schvaľuje
respektíve neschvaľuje žiadosť rozhodnutím, ktorého náležitosti upravujú ust. § 19 ods. 10 až 12.

Ustanovenie § 21 umožní poskytovateľovi zmeniť rozhodnutie o neschválení
žiadosti. Právoplatné rozhodnutie o neschválení žiadosti môže poskytovateľ
zmeniť a rozhodnúť o schválení žiadosti, ak (1) žiadosť nebolo možné schváliť z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov určených na vyčerpanie
vo výzve, (2) poskytovateľ disponuje
dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na zabezpečenie financovania projektu, ktorý je predmetom
žiadosti, (3) žiadateľ preukázateľne
spĺňa podmienky poskytovania príspevku určené vo výzve a (4) žiadateľ so
zmenou rozhodnutia súhlasí. O začatí
konania o zmene rozhodnutia o ne schválení žiadosti poskytovateľ písomne
informuje žiadateľa. Pred zmenou rozhodnutia o neschválení žiadosti poskytovateľ, ak je to potrebné, vyzve žiadateľa, aby preukázal, že spĺňa podmienky
poskytnutia príspevku a so zmenou súhlasí. Zároveň určí žiadateľovi primeranú lehotu a poučí ho o zastavení konania, ak uvedené skutočnosti nepreukáže
v ustanovenej lehote. Poskytovateľ je
pri rozhodovaní o zmene rozhodnutia
o neschválení žiadosti viazaný dodržaním poradia žiadostí určeného na základe aplikácie kritérií pre výber projektov
v konaní o žiadosti, pričom najprv koná
o žiadosti, ktorá dosiahla najvyššie
umiestnenie spomedzi žiadostí, ktoré
nebolo možné schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených
vo výzve.

Konanie o žiadosti môže byť okrem
meritórneho rozhodnutia ukončené
tiež procesným rozhodnutím – zastavením konania podľa ust. § 20. Poskytovateľ konanie o žiadosti zastaví, ak (1)
žiadateľ vzal späť žiadosť pred vyda-

Podanie odvolania proti rozhodnutiu
podľa zákona o príspevku upravuje
ust. § 22. Žiadateľ môže podať odvolanie písomne u poskytovateľa, ktorý
rozhodnutie vydal, do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia rozhod-

Odvolacie konanie
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nutia. Rozsah, v akom sa rozhodnutie
napáda a dôvody odvolania môže žiadateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty
na podanie odvolania. Ak žiadateľ bol
nesprávne poučený o možnosti odvolania alebo nebol poučený vôbec, môže
podať odvolanie do jedného mesiaca
odo dňa doručenia rozhodnutia.
Ustanovenie § 22 ods. 5 upravuje náležitosti odvolania, a to (1) označenie
žiadateľa, (2) označenie poskytovateľa, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal,
(3) označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje, (4) akej veci sa
odvolanie týka a dôvody podania odvolania, (5) čo odvolaním žiadateľ navrhuje a (6) dátum podania a podpis
osoby podávajúcej odvolanie. Aj keď
zákon upravuje, že odvolanie má obsahovať uvedené náležitosti, podľa
ust. § 22 ods. 8 písm. f), len ak odvolanie neobsahuje náležitosti uvedené
pod bodmi 4, 5 a 6 je to dôvodom na
odmietnutie odvolania. Nesplnenie
ostatných náležitostí odvolania zákon
explicitne neuvádza ako dôvod na odmietnutie odvolania.

Odvolanie nie je prípustné proti rozhodnutiu (1) o neschválení žiadosti,
ktoré bolo vydané z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených
na vyčerpanie vo výzve alebo vo vyzvaniach podľa zákona o príspevku, (2) o zastavení konania, (3) o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti, (4) o odvolaní
štatutárneho orgánu poskytovateľa alebo riadiaceho orgánu podľa ustanovenia § 23 ods. 5 a (5) o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva“) upravuje ust. § 25. Zmluva musí
byť uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2
Obchodného zákonníka. Právny nárok
na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy alebo nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, ak je prijímateľ a poskytovateľ tá
istá osoba. Poskytnutie príspevku na
základe zmluvy je viazané na splnenie
podmienok dohodnutých v zmluve.
Zmlu va upravuje práva a povinnosti
prijímateľa a poskytovateľa pri realizácii projektu, ak je účastníkom
zmluvného vzťahu partner, zmluva
upravuje aj práva a povinnosti partnera. V zmluve možno dohodnúť zmluvnú
pokutu za porušenie tých zmluvných
povinností, za ktoré sa (1) neukladá
sankcia podľa osobitného predpisu, (2)
nevykoná finančná oprava podľa § 40,
alebo (3) neuplatňuje postup podľa
§ 41 (postup pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
§ 45 (dohoda o splátkach a dohoda
o odklade plnenia).

Ak je rozhodnutie o žiadosti právoplatné,
nemožno ho napadnúť riadnym opravným prostriedkom. Ustanovenie § 24

Ustanovenia § 26 až 32 upravujú osobitné postupy poskytovania príspevku,
napríklad pri národných projektoch

Okrem uvedených dôvodov je dôvodom
na odmietnutie odvolania aj skutočnosť, že (1) odvolanie nie je podané
oprávnenou osobou, (2) sa žiadateľ práva na odvolanie vzdal, (3) odvolanie je
podané po určenej lehote, (4) odvolanie
je podané po späťvzatí, (5) odvolanie
nie je podané písomne, (6) odvolanie
smeruje len proti odôvodneniu rozhodnutia, (7) odvolanie je podané proti
rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.

Preskúmanie
rozhodnutia mimo
odvolacieho konania

zákona však umožňuje preskúmanie
právoplatného rozhodnutia o žiadosti
mimo odvolacieho konania. Mimo odvolacieho konania môže právoplatné
rozhodnutie preskúmať štatutárny orgán poskytovateľa z vlastného podnetu
alebo z podnetu žiadateľa. Podnet nemožno podať voči rozhodnutiu vydanom v odvolacom konaní. Rozhodnutie
o schválení žiadosti môže byť preskúmané mimo odvolacieho konania do
zaslania návrhu na uzavretie zmluvy.
Konanie o preskúmaní rozhodnutia
o neschválení mimo odvolacieho konania alebo rozhodnutia o zastavení konania mimo odvolacieho konania musí
byť začaté najneskôr do dvoch rokov
od nadobudnutia právoplatnosti napadnutého rozhodnutia. Štatutárny orgán poskytovateľa je povinný rozhodnúť mimo odvolacieho konania do 60
pracovných dní od začatia konania
z vlastného podnetu alebo od uznania
opodstatnenosti podnetu. Vo zvlášť
zložitých prípadoch je povinný rozhodnúť najneskôr do 90 pracovných dní.
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Zmluva o poskytnutí
nenávratného
finančného
príspevku

alebo konkrétnych operačných programoch. Finančné vzťahy pri poskytovaní
príspevku upravujú ust. § 33 až 39.
Uvedené ustanovenia zahŕňajú napríklad pravidlá realizácie poskytnutia
a vrátenia príspevku, záložné právo
alebo certifikáciu. Úprava zakotvená
v ust. § 40 až 45 sa vzťahuje na vysporiadanie finančných vzťahov a správu
pohľadávok štátu.

Súčasťou schváleného právneho predpisu sú aj novely súvisiacich zákonov,
a to zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy, zákona
č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a zákona č. 568/2009 Z. z.
o celoživotnom vzdelávaní.

Novelizácie
súvisiacich
právnych predpisov

NOVELA ZÁKONA

O MIESTNYCH DANIACH
Novela zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „zákon o miestnych
daniach“) nadobudne účinnosť dňa 15.
októbra 2014.
Úprava základu dane

Obmedzenie
správcov dane

V ust. § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý upravuje základ dane pri
určitých pozemkoch. Pôjde o pozemky,
na ktorých sa nachádza transformačná
stanica alebo predajný stánok slúžiaci
k predaju tovaru a poskytovaniu služieb. Po novom bude základom dane
pri uvedených pozemkoch hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej
výmery transformačnej stanice alebo
predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2
pre stavebné pozemky. Novela súčasne
doplnením ust. § 8 ods. 4 splnomocní
správcu dane na vydanie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým môže na
pozemkoch, kde sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok
určiť inú sadzbu, ako všeobecnú sadzbu upravenú ust. § 8 ods. 2, avšak
táto sadzba nebude môcť presiahnuť
5-násobok najnižšej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo
všeobecne záväznom nariadení podľa
ust. § 8 ods. 2.
Nové znenie ust. § 8 ods. 2 zavedie
obmedzenie pre správcov dane pri určovaní sadzby dane z ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov, trvalých trávnatých porastov, lesných pozemkov
a rybníkov s chovom rýb. Ročná sadzba
pre uvedené pozemky nebude môcť presiahnuť 5 - násobok ročnej sadzby dane
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z pozemkov a pri záhradách, stavebných pozemkoch a zastavaných plôch
a nádvorí nebude môcť sadzba dane
presiahnuť 5 - násobok najnižšej ročnej
sadzby dane z predmetných pozemkov
ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení obce.
Novela rozčlení úpravu určitých stavieb
na samostatné ustanovenia z dôvodu
umožnenia správcom dane ustanoviť
rôzne sadzby dane pre uvedené kategórie stavieb. Súčasná právna úprava
zakotvená v ust. § 10 písm. c) a d) sa
rozčlení na (1) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, (2) samostatne stojace garáže, (3) stavby hromadných
garáží a (4) stavby hromadných garáží
umiestnené pod zemou. Súčasne sa doplnením ust. § 10 ods. 2 rozšíri predmet dane zo súčasného rozsahu o tie
stavby, ktoré majú nadzemné alebo
podzemné podlažie a sú ukotvené pilótami. Doplnením ust. § 11 novela vymedzí základ dane hromadných garáží
umiestnených pod zemou, a to tak, že
základom dane z uvedených garáží bude
výmera zastavanej plochy v m2, pričom
zastavanou plochou sa bude rozumieť
pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.

Rozčlenenie
vybraných druhov
stavieb

Lehota na uplatnenie zníženia dane bude
upravená novým znením ust. § 17 ods. 7.
Podľa nového znenia si daňovník bude
môcť uplatniť nárok na zníženie dane
alebo oslobodenie od dane v priznaní
k dani z nehnuteľností, k dani za psa,
k dani za predajné automaty a k dani
za nevýherné hracie prístroje alebo
v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie

Lehota na uplatnenie
zníženia dane

obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká
nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr však v lehote
podľa ust. § 99a ods. 1, inak nárok na
príslušné zdaňovacie obdobie zanikne.
Vznik daňovej
povinnosti
pri dedení
nehnuteľnosti

Úhrada dane
a miestneho
poplatku určeného
v splátkach

Rozšírenie počítania
dane a miestneho
poplatku podľa
pomôcok

Vymedzenie
ubytovacieho
zariadenia

Osobitná úprava vzniku daňovej povinnosti v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením bude upravená doplneným ust. § 18 ods. 2. Novela upraví, že
pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť
dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
Zavedie sa tiež možnosť daňovníka naraz zaplatiť daň a miestny poplatok určený zaplatiť v splátkach. Pôjde o daň za
užívanie verejného priestranstva a daň
za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, zmena sa
dotkne ust. § 34a ods. 2, § 64a ods. 2
a § 81 ods. 4.
Možnosť vypočítať dane podľa pomôcok
novela rozšíri aj na dane za užívanie verejného priestoru a dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej
časti mesta. Určenie dane podľa pomôcok je upravené ust. § 48 ods. 3 až ods. 5
a ust. § 49 zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok). Súčasná právna úprava neumožňuje výpočet
uvedených daní podľa pomôcok, novela takúto možnosť zavedie doplneným
ust. § 34b a § 64b. Doplnením ust. § 36
sa zároveň rozšíri splnomocnenie obcí
na ustanovenie rôznych sadzieb daní
za užívanie verejného priestranstva aj
v závislosti od podujatia, ktoré je organizované na jej území. Uvedená
zmena umožní obci ustanoviť rozdielnu
daň za bežné umiestnenie zariadenia
na poskytovanie služieb a za umiestnenie takého zariadenia počas podujatia.
Ustanovenie § 37 po novom vymedzí
ubytovacie zariadenia, ktoré sú predmetom dane, ako napríklad hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom a podobne. Súčasné znenie
uvedeného ustanovenia zakotvuje len
9

pojem ubytovacie zariadenia s odkazom na osobitný predpis.
Po novom daň za predajné automaty
a za nevýherné hracie stroje vznikne
prvým dňom kalendárneho zariadenia,
v ktorom sa uvedené prístroje začali
prevádzkovať a prvým dňom nasledujúceho mesiaca, ako upravuje súčasná
právna úprava. Súčasne novela upraví
vznik daňovej povinnosti pri zmene
správcu prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo
k zmene správcu dane. Uvedené zmeny
upravuje nové znenie ust. § 48 a § 56.

Vznik dane
za predajné
automaty
a nevýherné
hracie stroje

Obec bude podľa doplneného ust. § 78
ods. 4 oprávnená určiť rôzne sadzby poplatku pri množstvovom zbere, a to
v závislosti od objemu zbernej nádoby
a frekvencie odvozov. Rôzne sadzby
poplatku bude môcť obec ustanoviť
všeobecne záväzným nariadením, pričom dolná a horná hranica sadzieb
nesmie presahovať sadzby upravené
ust. § 78 ods. 1 písm. a).
Ak správca dane nevyrubí daň poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti na príslušné zdaňovacie obdobie ku dňu
1. januára, podľa doplneného ust. § 99e
ods. 2 vyrubí rozhodnutím pomernú časť
dane z nehnuteľností dedičovi začínajúc mesiacom, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Ustanovenie
§ 99e bude tiež doplnené o ods. 10,
ktorým sa zavedie oprávnenie správcov
dane vydať rozhodnutie o vyrubení pomernej časti dane, a to v prípade zániku daňovej povinnosti pri dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné
automaty a dani za nevýherné hracie
automaty, ak už bolo vydané rozhodnutie o vyrubení dane. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie zrušuje.
Úprava dane z nehnuteľností, dane za
psa, dane za predajné automaty a dane
za nevýherné hracie prístroje v splátkach platenej v splátkach bude novým
znením ust. § 99g ods. 2 doplnená.
Podľa nového znenia, ak bude vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako
33.000 Eur, správca dane určí platenie
tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Novela zároveň
do plnila možnosť pri uvedených da-

Vyrubenie
pomernej časti
dane

niach určených v splátkach, splatiť daň
naraz.
Prechodné
ustanovenia

Prechodné ust. § 104h upravuje, že ak
daňová povinnosť k miestnym daniam,

poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť vzniknú do dňa 31.
decembra 2014, bude sa postupovať podľa predpisov účinných do dňa 14. októbra 2014.

TECHNICKÉ ZHODNOTENIE

NEHNUTEĽNOSTI

Udelenie súhlasu
prenajímateľom

Právna úprava technického zhodnotenia
nehnuteľnosti nájomcom je zakotvená
v ust. § 667 Občianskeho zákonníka.
Pojem technické zhodnotenie je pojmom používaným zákonom č. 595/2003
o dani z príjmov, kde je upravený
v ust. § 29. Občiansky zákonník síce
uvedený pojem nepozná, avšak technickým zhodnotením veci je de facto
zmena na veci upravená už uvedeným
ust. § 667 Občianskeho zákonníka.

musieť zaobstarať súhlas od prenajímateľa, nestačí ak na zmenu v byte už
prenajíteľ dal súhlas predchádzajúcemu nájomcovi. Pôjde napríklad o prípad
prestavby bytu, ak sa počas prestavby
menia nájomcovia. Súhlas prenajímateľa je zväčša daný pred začatím zmeny
na nehnuteľnosti. Súhlas je možné poskytnúť aj dodatočne, čo však pre nájomcu predstavuje riziko, pretože prenajímateľ nie je povinný súhlas udeliť.

Zmeny na veci je podľa ust. § 667 ods. 1
Občianskeho zákonníka nájomca oprávnený vykonávať len so súhlasom prenajímateľa. Formu súhlasu zákon neupravuje, môže byť daný v nájomnej zmluve,
alebo udelený samostatne počas nájmu.
Aj keď Občiansky zákonník neustanovuje povinnú písomnú formu, v záujme
právnej istoty sa odporúča udeliť súhlas písomne. Vo veci udelenia súhlasu
podľa uvedeného ustanovenia bol Najvyšším súdom Českej republiky vydaný
rozsudok sp.zn. 26 Cdo 449/2003 zo
dňa 5. apríla 2004. V uvedenom rozsudku súd uvádza: „Přitom souhlas pronajímatele ve smyslu citovaného ustanovení je sice třeba chápat jako souhlas
se změnou v bytě, avšak nelze opomenout, že jde současně o souhlas pro
konkrétního nájemce bytu. Pronajímateli nelze totiž vzhledem k jeho právnímu postavení upřít právo, aby konkrétnímu nájemci z nejrůznějších důvodů
požadovaný souhlas odmítl udělit. Za
této situace je nutno ustanovení § 667
odst. 1 obč. zák., zakotvující požadavek souhlasu pronajímatele, vykládat
spíše restriktivně.“. Z uvedeného je
zrejmé, že súhlas musí byť daný konkrétnemu nájomcovi.

Úhradu nákladov spojenú so zmenou
veci môže nájomca požadovať len v prípade, že sa na to prenajímateľ zaviazal. Ak sa prenajímateľ nezaviazal na
úhradu nákladov, nemôže nájomca požadovať ich úhradu. Źáväzok uhradiť
vzniknuté náklady nájomcovi môže prenajímateľ vyjadriť v nájomnej zmluve
alebo počas nájmu. Obdobne ako pri
udelení súhlasu so zmenou na nehnuteľnosti, môže prenajímateľ vyjadriť
záväzok uhradiť náklady spojené so
zmenou veci aj po vykonaní zmeny.
Ako sme však uviedli, pre nájomcu je
výhodnejšie si vyžiadať súhlas so zmenou aj záväzok vopred. V záujme právnej istoty je vhodné zaznamenať záväzok prenajímateľa uhradiť náklady
v písomnej forme.

Reštriktívny výklad súhlasu prenajímateľa znamená, že konkrétny nájomca
si na zmeny na nehnuteľnosti bude
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Nájomca je oprávnený požadovať úhradu nákladov až po ukončení nájmu po
odpočítaní znehodnotenia zmien, ku
ktorému v medziobdobí došlo v dôsledku užívania veci, ak zmluva neustanovuje inak. Občiansky zákonník dáva
zmluvným stranám možnosť dohodnúť
si zmluvne aj inú dobu úhrady nákladov ako po ukončení nájmu. Prenajímateľ a nájomca sa napríklad môžu
dohodnúť, že náklady spojené s prestavbou bytu prenajímateľ uhradí nájomcovi počas nájmu do určitej doby.

Úhrada nákladov

Nárok na
protihodnotu

Môže nastať aj situácia, že prenajímateľ síce nájomcovi udelil súhlas na prestavbu nehnuteľnosti, ale nezaviazal
sa uhradiť vzniknuté náklady. S uvedenou situáciou počíta ust. § 667 ods. 1
Občianskeho zákonníka posledná veta,
ktorá upravuje, že ak prenajímateľ dal
súhlas so zmenou, ale nezaviazal sa na
úhradu nákladov, môže nájomca požadovať po skončení nájmu protihodnotu
toho, o čo sa zvýšila hodnota veci.
V uvedenej situácii zákon počíta s tým,
že ak zásahom do nehnuteľnosti nájomcom sa hodnota nehnuteľnosti zvýšila, je spravodlivé, aby nájomca dostal
náhradu. Nárok nájomcu na úhradu nákladov podlieha premlčacej dobe troch
rokov upravenej ust. § 101 Občianskeho zákonníka.

Vzdanie sa práva
na protihodnotu

V súvislosti s uvedeným môže vzniknúť
otázka, či ak prenajímateľ udelil súhlas
so zmenou na nehnuteľnosti, môže sa
nájomca dopredu platne vzdať práva
na úhradu nákladov, ktoré mu so zmenou vzniknú. K uvedenej veci sa vyjadril
Najvyšší súd Českej republiky v rozsudku sp.zn. 28 Cdo 1222/2007 zo dňa
30. 5. 2007, a to, že: „Dovolací soud
tak – na rozdíl od odvolacího soudu,
jenž ostatně dosáhl odlišného skutkového závěru o obsahu smlouvy, aniž jí
provedl opakovaný důkaz (viz § 213
odst. 1 a 2 o. s. ř.) – připouští možnost, že v uzavřené nájemní smlouvě
účastníci vyjádřili shodnou vůli v tom
smyslu, že po skončení nájemního vztahu nebude nájemce požadovat protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota
pronajaté věci.“. Uvedená otázka úzko
súvisí s možnosťou vzdania sa práva do
budúcna.
Ustanovenie § 574 Občianskeho zákonníka sankcionuje neplatnosťou dohodu, ktorou sa niekto vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti.
S touto otázkou sa Najvyšší súd Českej
republiky zaoberal vo vyššie uvedenom
rozsudku a konštatoval, že: „Omezení
autonomie vůle (které je mj. obsaže no i v právě rozebíraném kogentním
ust. § 574 odst. 2 o. z.) v právním řádu
demokratického a právního státu, kde
svoboda jedince je státem garantována, nikoliv poskytována (viz čl. 8 Listiny základních práv a svobod), přichází
v úvahu jen tehdy, kdy by její důsled11

né uplatňování vedlo k ohrožení právem uznaného veřejného zájmu – tedy
mj. tehdy, kdy by její aplikace mohla
směřovat k založení či prohloubení přirozené nerovnosti mezi subjekty právních vztahů – např. u spotřebitelských
smluv, kdy na jedné straně vystupuje
spotřebitel (slabší strana) a na druhé
dodavatel (profesionál) (podobně viz
Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M.
a kol. Občanský zákoník. Komentář.
8. vydání. Praha : C. H. Beck, 2003,
1219 s. – str. 27 a násl.). Za takový veřejný zájem není ovšem možné považovat ochranu věřitele před jeho
vlastním nerozvážným jednáním (jak
argumentoval žalobce ve svém vyjádření k dovolání), zvláště pak jedná-li
se o subjekt práva, který je dostatečně vybaven k tomu, aby svá vážná rozhodnutí předem a důkladně zvážil se
vší pečlivostí a odborností. Takovou
ochranu nemá a nemůže mít § 574 odst. 2 o. z. na mysli, neboť by naopak
a paradoxně zakládalo nerovnost mezi
subjekty soukromoprávního vztahu.
Ustanovení § 667 odst. 1 o. z. je přitom svou konstrukcí zjevně ustanovením dispozitivního charakteru a připouští tedy odchylné ujednání a je
nutné tu v co nejširší míře respektovat
svobodnou vůli účastníků soukromoprávního vztahu dohodnout se jinak.“.
Ďalšou možnosťou, ktorá môže v nájomnom vzťahu nastať je, že nájomca
vykoná zmeny na nehnuteľnosti bez súhlasu prenajímateľa. V takom prípade
je podľa ust. § 667 ods. 2 Občianskeho
zákonníka povinný po skončení nájmu
uviesť vec na svoje náklady do pôvodného stavu. Ak v dôsledku vykonávaných
zmien hrozí na veci prenajímateľovi
značná škoda, je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Pojme značná škoda zákon nedefinuje. Či je škoda
značná, závisí od okolností jednotlivého prípadu.

Zhodnotenie
nehnuteľnosti
bez súhlasu
prenajímateľa

V súvislosti s technickým zhodnotením
veci prichádza do úvahy aj zhodnotenie nebytového priestoru. Ustanovenie
§ 13 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme
a podnájme nebytových priestorov
ustanovuje, že ak nebolo dohodnuté
inak, je v prípade skončenia nájmu nájomca povinný vrátiť nebytový priestor. Uvedené ustanovenie evokuje, že

Zhodnotenie
nebytového
priestoru

ak nebolo dohodnuté inak, musí nájomca, aj keď vykonal zmeny v nehnuteľnosti so súhlasom prenajímateľa,
uviesť nehnuteľnosť do pôvodného stavu. Uvedený názor vyvracia Najvyšší
súd Českej republiky v už uvedenom
rozsudku, kde uvádza, že: „Nelze souhlasit ani s dovolatelovou námitkou,
že nájemce je nezbytně při skončení
nájmu povinen v souladu s ustanovením § 13 zák. č. 116/1990 Sb. odstranit všechny stavební a jiné úpravy,
které na předmětu nájmu provedl,
a to do všech důsledků. V daném případě by zřejmě při plnění takové povinnosti ze strany nájemce muselo dojít ke značnému poškození předmětu
nájmu a k možnému narušení statiky
pronajaté nemovitosti. Takový požadavek by byl jednak nelogický a absurdní (k čemuž výklad zákona jistě
nemůže směřovat), jednak v rozporu
s dobrými mravy (ustanovením § 3 o. z.)

a samozřejmě by odporoval i smyslu
samotného ustanovení § 13 zákona.
č. 116/1990 Sb. Ustanovení § 13 citovaného zákonného předpisu se tedy
zřejmě nevztahuje na ty úpravy provedené na předmětu nájmu, které se
staly jeho trvalou součástí a jejichž
odstranění by nutně vedlo k ezanedbatelnému poškození předmětu nájmu,
a to za neúměrně zvýšených výdajů nájemce.“. Ďalej súd uvádza, že: „Zákon
č 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu
nebytových prostor, jako zvláštní právní předpis upravující nájem nebytových
prostor, neobsahuje v tomto ohle du
žádné speciální ustanovení, a proto
je třeba použít obecné ustanovení
§ 667 o. z. výslovně řešící danou problematiku.“. Na nebytové priestory sa
teda podľa uvedeného rozsudku má
okrem ustanovenia § 13 zákona
č. 116/1990 Zb. vzťahovať aj ustanovenie § 667 Občianskeho zákonníka.

ZÁKON O PÔSOBNOSTI ORGÁNOV

ŠTÁTNEJ SPRÁVY VO VECIACH
PREKURZOROV VÝBUŠNÍN
Poslanci NR SR schválili dňa 10. septembra 2014 úplne nový zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „nový zákon”). Už z názvu možno
odvodiť, že predmetom úpravy nového
zákona je výkon štátnej správy vo sfére výlučne výbušnín a výbušných látok,
nie drôg ani omamných alebo psychotropných látok.
Motiváciou prijatia nového zákona bola
povinnosť vyplývajúca z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 98/2013
z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní
(ďalej len „nariadenie“).
Predmet úpravy

Nový zákon ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach (1)
sprístupňovania, dovozu, vlastníctva
a používania obmedzených prekurzorov výbušnín a (2) nahlasovania podozrivých transakcií prekurzorov výbušnín.
Nový zákon takisto ustanovuje opatre12

nia na kontrolu zaobchádzania s prekurzormi výbušnín.
Nový zákon ustanovuje v podmienkach
Slovenskej republiky za príslušné orgány štátnej správy a kontroly vo veciach
obmedzených prekurzorov výbušnín
štyri subjekty, a to (1) Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky, (2)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, (3) colné úrady a (4) Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Orgány štátnej
správy na úseku
prekurzorov
výbušnín

Ministerstvo hospodárstva vo veciach
prekurzorov výbušnín je v zmysle ust. § 3
ods. 1 písm. a) riadiacim orgánom výkonu štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín. Ministerstvo je podľa
ďalších bodov predmetného ustanovenia tiež orgánom, (1) ktorý spolupracuje s Európskou komisiou a členskými
štátmi Európskej únie a inými štátmi,
ktoré sú zmluvnými stranami Dohody
o Európskom hospodárskom priestore,
(2) ktorý zverejňuje na svojom webovom sídle informácie pre hospodárske

Ministerstvo
hospodárstva

subjekty, teda každú fyzickú alebo
právnickú osobu, verejný subjekt alebo
skupinu týchto osôb a/alebo orgány,
ktoré dodávajú na trh výrobky alebo poskytujú na trhu služby v súlade s osobitným predpisom.
Ministerstvo ďalej vydáva jednorazové
povolenia na dovoz obmedzených prekurzorov výbušnín uvedených v osobitnom predpise pre člena širokej verejnosti, teda pre každú fyzickú osobu,
ktorá koná na účely, ktoré nie sú spojené s jeho obchodovaním, podnikaním
alebo výkonom povolania na základe
žiadosti; pri rozhodovaní o vydaní jednorazového povolenia postupuje ministerstvo hospodárstva podľa osobitného
predpisu.
Ministerstvo tiež prejednáva priestupky a ukladá pokuty podľa ust. § 9 nového zákona.
Ministerstvo vnútra

V zmysle ust. § 4 ministerstvo vnútra
vo veciach prekurzorov výbušnín zhromažďuje a vyhodnocuje informácie
o nahlasovaných podozrivých transakciách, čiže každých transakciách týkajúcich sa látok uvedených v prílohách
alebo zmesí či látok obsahujúcich tieto látky vrátane transakcií v prospech
profesionálnych používateľov, ak existuje dôvodné podozrenie, že látka alebo
zmes je určená na nedovolenú výrobu
výbušnín.
Zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií ministerstvom vnútra sa týka
tiež zamietnutých podozrivých transakcií, strát a krádeží.
Ministerstvo vnútra na účel zberu informácií zriadi kontaktné miesto.

Slovenská obchodná
inšpekcia

Colný úrad

Ďalším štátnym orgánom na úseku prekurzorov výbušnín je podľa ust. § 5 Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá (1)
kontroluje dodržiavanie podmienok na
sprístupňovanie obmedzených prekurzorov výbušnín podľa osobitného predpisu
pri kontrole ich predaja a poskytovania
služieb spotrebiteľom a (2) prejednáva
správne delikty a ukladá pokuty podľa
ust. § 8 nového zákona.
Colný úrad vykonáva kontrolu dovozu
obmedzených prekurzorov výbušnín
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členom širokej verejnosti v rámci colného dohľadu podľa ust. § 3 zákona
č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Práva a povinnosti hospodárskeho subjektu upravuje ust. § 7 nového zákona.
Hospodársky subjekt môže obmedzené
prekurzory výbušnín sprístupňovať členovi širokej verejnosti, ktorý je definovaný v texte vyššie.

Práva a povinnosti
hospodárskeho
subjektu

Hospodársky subjekt sprístupňujúci obmedzené prekurzory výbušnín členovi
širokej verejnosti je povinný viesť register transakcií v súlade s článkom 8
nariadenia. Predmetný register musí
zahŕňať minimálne informácie ohľadom
identifikačných údajov fyzickej alebo
právnickej osoby, identifikačné údaje
príslušnej chemickej látky s uvedením
jej množstva, zamýšľaného použitia takej látky, dátum a miesto transakcie.
Hospodársky subjekt bude povinný
uchovávať taký register po dobu minimálne 5 rokov odo dňa uskutočnenia
transakcie.
Hospodársky subjekt, ktorý sprístupňuje alebo používa prekurzory výbušnín,
teda ich spracováva, zostavuje, uskladňuje, upravuje alebo mieša, je povinný bezodkladne oznámiť kontaktnému
miestu, ktoré zriadi ministerstvo vnútra podozrivú transakciu alebo pokus
o ňu, zamietnutú podozrivú transakciu,
stratu alebo krádež.
Člen širokej verejnosti môže obmedzený prekurzor výbušnín vlastniť alebo
používať, len ak mu bol sprístupnený.
Člen širokej verejnosti je povinný pri
dovoze obmedzeného prekurzora výbušnín predložiť colnému úradu jednorazové povolenie na dovoz vydané ministerstvom hospodárstva.
Písomnú žiadosť o vydanie jednorazového povolenia môže ministerstvu hospodárstva podať člen širokej verejnosti starší ako 18 rokov a musí obsahovať
(1) meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia člena širokej verejnosti a číslo
dokladu totožnosti, (2) názov a množstvo obmedzeného prekurzora výbušnín alebo zmesi, v ktorej je obsiahnutý, vrátane miery jeho koncentrácie,

Práva a povinnosti
širokej verejnosti

Správne delikty

(3) účel použitia obmedzeného prekurzora výbušnín a (4) dátum a miesto dovozu obmedzeného prekurzora výbušnín.

predpisom. Sankciou za uvedené protiprávne konanie bude prepadnutie veci
a pokuta do výšky 5000 Eur.

Ustanovenie § 8 nového zákona upravuje správne delikty na úseku problematiky prekurzorov výbušnín. Slovenská
obchodná inšpekcia uloží, s prihliadnutím na závažnosť protiprávneho konania, spôsob, čas a následky protiprávneho konania, pokutu od 500 Eur do
5000 Eur hospodárskemu subjektu,
ktorý (1) sprístupnil obmedzený prekurzor výbušnín v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom, (2)
označil obmedzený prekurzor výbušnín
v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom, (3) nevedie register
transakcií alebo (4) neoznámil kontaktnému miestu informácie.

Na priestupky a ich prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,
teda zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Na colné priestupky a ich prejednanie
sa vzťahuje osobitný predpis, zákon
č. 199/2004 Z. z. Colný zákon v znení
neskorších predpisov.

Slovenská obchodná inšpekcia môže konanie o uloženie pokuty začať do troch
rokov odo dňa, keď sa dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do
desiatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
Priestupky

Ustanovenie § 9 nového zákona rieši
priestupky členov širokej verejnosti,
ktorí nadobudli obmedzený prekurzor
výbušnín v rozpore s týmto zákonom
alebo osobitným predpisom alebo držia
obmedzený prekurzor výbušnín v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným

S cieľom komplexne zabezpečiť informácie o možnom zneužívaní obmedzených prekurzorov výbušnín a ďalších
možností predchádzania nelegálnej
výroby výbušnín sa prostredníctvom
ust. § 10 ustanovuje spolupráca orgánov štátnej správy, ktoré si navzájom
poskytujú informácie o všetkých skutočnostiach súvisiacich s porušovaním
ustanovení tohto zákona alebo osobitného predpisu.
Nový zákon nadobudne účinnosť dňa
1. novembra 2014, pričom platí prechodné ustanovenie, podľa ktorého člen
širokej verejnosti, ktorý nadobudol obmedzený prekurzor výbušnín pred
účinnosťou tohto zákona, bude povinný do 2. marca 2016 obmedzený prekurzor výbušnín predať hospodárskemu subjektu alebo zneškodniť podľa
osobitného predpisu.

PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA

ZÁKONA O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI
Návrh novely zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti (ďalej len
„návrh novely“) bol do NR SR doručený
dňa 21. augusta 2014. Zákon by po
schválení mal nadobudnúť účinnosť
dňom 1. január 2015.
Príspevok na
podporu vytvorenia
pracovného miesta
v prvom pravidelne
platenom zamestnaní

Hlavným cieľom predloženého návrhu
novely je riešiť situáciu mladých ľudí,
ktorí ešte neboli zamestnaní. Navrhovaným riešením je zavedenie príspevku na podporu vytvorenia pracovného
miesta v prvom pravidelne platenom
zamestnaní (ďalej len „príspevok“) doplneným ust. § 51a. Podľa uvedeného
ustanovenia by mohol poskytnúť úrad
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práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej
len „úrad“) príspevok zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto
prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je (1) občanom
mladším ako 25 rokov veku vedeným
v evidencii uchádzačov o zamestnanie
najmenej tri mesiace, alebo (2) občanom mladším ako 29 rokov veku vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť mesiacov. Príspevok
by mohol úrad poskytnúť za podmienky, že (1) uchádzač o zamestnanie
pred prijatím na vytvorené pracovné
miesto nemal pravidelne platené zamestnanie, (2) pracovný pomer je do-

Spolupráca
štátnych orgánov

hodnutý v rozsahu najmenej polovice
ustanoveného týždenného pracovného
času, (3) na zamestnanie uchádzača
o zamestnanie už nebol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa ustanovenia § 50, § 50j, § 56a alebo § 60
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a (4) zamestnávateľ písomne požiada o príspevok.
Vytvorenie
pracovného miesta

Vytvorenie pracovného miesta definuje navrhované ust. § 51a ods. 4 ako zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré
predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým
predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak by
však nedošlo k uvedenému zvýšeniu
počtu pracovných miest, bude zamestnávateľ povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia
pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.

Zachovanie
pracovného miesta

Zamestnávateľ by po novom mal povinnosť zachovať vytvorené pracovné
miesto, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok, a to najmenej v rozsahu zodpovedajúcom polovici dohodnutého obdobia
poskytovania príspevku. Ak by pracovné
miesto nezachoval, bol by podľa návrhu novely povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku.

Dohoda o poskytnutí
príspevku

Príspevok by sa mal poskytovať na základe písomnej dohody o poskytnutí
príspevku uzatvorenej medzi úradom
a zamestnávateľom najmenej počas
6 kalendárnych mesiacov a najviac počas 12 kalendárnych mesiacov. Povinnými náležitosťami dohody by podľa
návrhu novely mali byť (1) identifikačné údaje účastníkov dohody, (2) charakteristika pracovného miesta alebo
pracovných miest a informácia, že ide
o vytvorené pracovné miesto alebo
pracovné miesta, (3) počet, profesijná
a kvalifikačná štruktúra zamestnanca
alebo zamestnancov prijatých na pracovné miesta a rozsah dohodnutého
pracovného času, (4) dátum obsadenia
pracovného miesta alebo pracovných
miest, (5) výška príspevku, jeho špecifikácia a spôsob úhrady, (6) podmienky
poskytovania príspevku, (7) spôsob
kontroly plnenia dohodnutých podmienok, (8) podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku, (9) povin15

nosť a spôsob vrátenia príspevku alebo
jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok alebo závažného porušenia dohody, (10) záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží
pracovnú zmluvu zamestnanca alebo
pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do desiatich kalendárnych dní
oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru, (11) záväzok zamestnávateľa zachovať vytvorené pracovné
miesto alebo pracovné miesta na ustanovené obdobie, (12) záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr
do 30 kalendárnych dní a (13) ďalšie
dohodnuté náležitosti.
Podľa ust. § 51a ods. 2 navrhovanej novely by sa príspevok mal poskytovať
mesačne vo výške (1) v okresoch Bratislavského kraja v sume preddavku na
poistné na povinné verejné zdravotné
poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených
zamestnávateľom mesačne zo mzdy
zamestnanca, najviac 30 % priemernej
mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa
príspevok poskytuje, (2) v okresoch
iného ako Bratislavského kraja s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je
celoslovenský priemer v kalendárnom
roku, ktorý predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
70 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 50 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej
republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje a (3) v okresoch iného
ako Bratislavského kraja s priemernou
mierou evidovanej nezamestnanosti
vyššou ako je celoslovenský priemer
v kalendárnom roku, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 80 % z celkovej ceny
práce zamestnanca, najviac 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až
tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Výška poskytovaného
príspevku

Uvedená výška príspevku by bola platná pri pracovnom pomere dohodnutom
na ustanovený týždenný pracovný čas,
pri dohode kratšieho týždenného pracovného času by sa výška príspevku pomerne krátila. Príspevok má podľa návrhu novely poskytovať úrad, v ktorého
územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto.
Zmena definície
absolventa školy

Okrem uvedenej zmeny je obsahom návrhu novely aj úprava ďalších ustanovení zákona o službách zamestnanosti. Navrhovaná zmena ust. § 8 ods. 1 písm. a)
by zmenila definíciu absolventa školy.
Po novom by sa podmienka, že osoba
nemá pravidelne platené zamestnanie
vzťahovala na celé obdobie od získania
vzdelania a nie len na obdobie bezprostredne pred zaradením do evidencie
uchádzačov o zamestnanie, ako zakotvuje súčasná právna úprava.

Program vzdelávania
a prípravy na trh
práce

Okruh programov vzdelávania a prípravy na trh práce upravený ust. § 44 ods. 7
by sa po novom rozšíril o ďalší program
vzdelávania. Išlo by o doplnenie písm. e)
v uvedenom ustanovení, ktoré by doplni lo možnosť vzdelávania o program
vzdelávania na získanie praktických skúseností.

Výber dodávateľa
služby vzdelávania
a prípravy na trh
práce

Novela by mala priniesť aj zjednotenie
právnej úpravy výberu dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce
zamestnávateľom pre svojich zamestnancov. Kým súčasné znenie ust. § 47
ods. 5 podriaďuje výber predmetného
dodávateľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka (obchodná verejná súťaž) alebo zákonu č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní, po novom by
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mal výber dodávateľa prebiehať len podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní.
Oproti súčasnej právnej úprave by sa
navrhovanou úpravou v ust. § 50j ods. 1
spresnilo vymedzenie znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie, na podporu zamestnávania ktorých môže úrad
zamestnávateľovi poskytnúť príspevok
na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Súčasné znenie
uvedeného ustanovenia evokuje možnosť poskytnutia príspevku na podporu
rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti na účely podpory zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý je starší ako 50 rokov
a zároveň spĺňa aj podmienku nízkej
kvalifikácie. Nakoľko nebolo zámerom
zákona upraviť uvedené podmienky
kumulatívne, po novele by malo byť zo
znenia uvedeného ustanovenia zrejmé,
že stačí ak znevýhodnený uchádzať o zamestnanie spĺňa jednu z uve de ných
podmienok.

Vymedzenie
znevýhodnených
uchádzačov
o zamestnanie

Návrh novely doplneným ust. § 72v
upravuje prechodné ustanovenia. Podľa predmetného ustanovenia by sa pri
poskytovaní príspevku na vykonávanie
absolventskej praxe na základe dohody
o absolventskej praxi podľa ust. § 51,
ktorá bola uzatvorená pred dňom 1. január 2015, postupovalo podľa predpisov účinných do dňa 31. decembra 2014.
Výber dodávateľa služby vzdelávania
a prípravy pre trh práce podľa ust. § 47,
ktorý sa začal pred dňom 1. január
2015, by sa dokončil podľa predpisov
účinných do dňa 31. decembra 2014.

Prechodné
ustanovenia
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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
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Obsah bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO nie je možné využívať pre účely zisku, ponúkať svojim klientom ako
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