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1.

NOVELA ZÁKONA O SPOTREBITEĽSKÝCH ÚVEROCH
Novela zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch priniesla viacero podstatných zmien. Zavedený je špeciálny režim
pre úvery vlastníkom bytov a nebytových priestorov, účelom ktorých je oprava alebo údržba bytového domu. Zmeny sa dotkli
i úpravy bezúročného úveru alebo nákladov spojených s predčasným splatením úveru. Viac sa dočítate v tomto článku.

2.

NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ
Po krátkom čase opäť dochádza k novelizácii zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Posledná novela reaguje najmä na
novú skutočnosť spočívajúcu v odvodoch na sociálne poistenie pre brigádnikov. Súčasne upravuje obdobie nemocenského poistenia a spresňuje ustanovenia o predčasnom starobnom dôchodku.

3.

ZMENY V ZÁKONE O ADVOKÁCII
Podstatné zmeny sa dotkli výkonu advokátskej profesie, ako aj prípravy na jej výkon. Predĺženie koncipientskej praxe alebo obmedzenie počtu koncipientov pre advokátov má vytvoriť predpoklady pre zefektívnenie poskytovania právnych služieb advokátmi.

4.

NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH
Z dôvodu potreby transpozície európskych smerníc bola schválená novela zákona o odpadoch. Novela precizuje vybrané pojmy,
zavádza povinnú hierarchiu odpadového hospodárstva a taktiež upravuje niektoré povinnosti orgánov územnej samosprávy.

5.

ZÁKON O ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERVÁCH
Potreba novej právnej úpravy štátnych hmotných rezerv vyplynula zo skutočnosti, že súčasný zákon o štátnych hmotných rezervách už nevyhovuje aktuálnym hospodárskym podmienkam a potrebám. Zmeny zavedené novým zákonom sa dotknú širokého
okruhu vzťahov súvisiacich so štátnymi hmotnými rezervami.

6.

PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA ZÁKONA O ZAMESTNANOSTI
Novela zákona o zamestnanosti by po schválení rozšírila možnosť poberať aktivačný príspevok na dlhodobo nezamestnaného aj
štátnym podnikom. Súčasne navrhuje rozšíriť možnosť poberania aktivačného príspevku aj na ďalšie práce. Navrhovanou novelou
by mohlo dôjsť k zrušeniu časového obmedzenia vykonávania aktivačných prác.

NOVELA ZÁKONA

O SPOTREBITEĽSKÝCH ÚVEROCH
Nový zákon č. 352/2012 Z. z. (ďalej len
„novela“) bol prijatý na základe povinnosti Slovenskej republiky transponovať
do slovenského právneho poriadku smernicu Európskej Komisie 2011/90/EÚ.
Uvedený predpis novelizuje zákon
č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre
spotrebiteľov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch“). Novela nadobudla účinnosť dňa 29. novembra 2012, s výnimkou
ustanovení čl. I a čl. II, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 1. januára 2013.
Úvery pre vlastníkov
bytov za účelom
opravy

Súčasťou novely je zavedenie špeciálneho režimu pre úvery, ktoré poskytujú banky alebo pobočky zahraničných
bánk vlastníkom bytov alebo nebytových priestorov zastúpených správcom
alebo spoločenstvom vlastníkov. Jedná
sa pritom o úvery, účelom ktorých je
oprava alebo údržba bytového domu.
Cieľom je zaistiť vlastníkom bytov alebo nebytových priestorov vyššiu právnu ochranu, keďže v drvivej väčšine sa
jedná o spotrebiteľov. Z toho dôvodu
došlo k vyňatiu úverov vlastníkov bytov
a nebytových priestorov (v zastúpení
spoločenstva alebo správcu) na opravu
alebo údržbu bytového domu z rozsahu
pôsobnosti zákona o spotrebiteľských
úveroch.
Z dôvodovej správy k novele ďalej vyplýva, že pojmy iný veriteľ a s tým
súvisiaci iný úver predstavovali v minulosti veľké aplikačné i výkladové
problémy. Z toho dôvodu došlo k zmene ust. § 2 písm. c). Iným veriteľom od
1. januára 2013 budeme rozumieť fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá
v rámci svojho podnikania ponúka alebo poskytuje úvery alebo pôžičky, ktoré spĺňajú aspoň jednu z podmienok
uvedených v § 1 ods. 3 písm. c), f) a l),
pričom predmetné úvery alebo pôžičky
nespĺňajú žiadnu z podmienok uvedených v § 1 ods. 3 písm. a), b), d), e),
g) až k) a m) až r). Za iného veriteľa sa
nepovažuje banka, pobočka zahraničnej banky a finančná inštitúcia podľa
osobitného predpisu, ktorá má povole1

nie na činnosť udelené Národnou bankou Slovenska.
Zjednodušene povedané, za iných veriteľov sa tak budú považovať (1) finančné inštitúcie, ktorým nebolo udelené
povolenie na činnosť Národnou bankou
Slovenska alebo (2) nebankové subjekty. Rozhodujúce pritom je, že uvedené
dve skupiny subjektov poskytujú presne
vymedzené druhy úverov, a to (1) úvery
zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti, ktorých lehota splatnosti je
viac ako desať rokov (§ 1 ods. 3 písm. c),
(2) úvery, ktorých výška je menej ako
100 Eur a viac ako 75.000 Eur (§ 1 ods. 3
písm. f), (3) úvery, ktoré sa musia splatiť v lehote nepresahujúcej tri mesiace (§ 1 ods. 3 písm. l).
Z dôvodu zvýšenia ochrany spotrebiteľa
bolo do ust. § 9 zákona o spotrebiteľských úveroch doplnený odsek 9, podľa
ktorého veriteľ od spotrebiteľa nemôže
požadovať úrok, poplatky alebo akékoľvek iné plnenie, ktoré nie sú ustanovené zákonom alebo uvedené v zmluve
o spotrebiteľskom úvere alebo jej prílohách.
Poskytnutý spotrebiteľský úver sa v súčasnosti považuje za bezúročný v dvoch
prípadoch, a to ak (1) zmluva o spotrebiteľskom úvere nemá písomnú formu
a neobsahuje stanovené náležitosti
po dľa § 9 ods. 2 písm. a) až k), r) a y)
a § 10 ods. 1 zákona o spotrebiteľských
úveroch, alebo (2) je v zmluve o spotrebiteľskom úvere nesprávne v neprospech spotrebiteľa uvedená ročná percentuálna miera nákladov. Uvedené
dôvody boli novelou rozdelené. Spotrebiteľský úver sa tak bude za bezúročný
považovať v prípadoch, (1) ak zmluva
o spotrebiteľskom úvere nebude mať
písomnú formu, alebo (2) ak nebude obsahovať náležitosti podľa ust. § 9 ods. 2
písm. a) až k), r) a y), alebo (3) ak zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí
splatiť na požiadanie alebo do troch
mesiacov, nebude obsahovať náležitosti podľa § 10 ods. 1, alebo (4) ak

Bezúročný úver

v zmluve o spotrebiteľskom úvere bude
uvedená nesprávne v neprospech spotrebiteľa ročná percentuálna miera nákladov.
Predčasné
splatenie úveru

Spotrebiteľ má právo kedykoľvek počas
doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom
úvere spotrebiteľský úver úplne alebo
čiastočne splatiť pred dohodnutou lehotou splatnosti. Veriteľ v takom prípade
bude mať nárok na náhradu nákladov,
len ak výška predčasného splatenia úveru presiahne 10.000 Eur počas obdobia
12 mesiacov.

Novela tiež veriteľovi zakazuje od
spotrebiteľa požadovať úhradu úrokov,
poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením spotrebiteľského úveru alebo jeho časti
na podnet spotrebiteľa, v prípade, že
k predčasnému splateniu spotrebiteľského úveru alebo jeho časti dôjde
z dôvodu uplynutia doby fixácie úrokovej sadzby alebo z dôvodu zmeny úrokovej sadzby. Termín uplynutia doby
fixácie úrokovej sadzby je veriteľ spotrebiteľovi povinný oznámiť najneskôr
dva mesiace pred jej uplynutím.

NOVELA ZÁKONA

O SOCIÁLNOM POISTENÍ
V augustovom vydaní bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO 08/2012 sme
Vás in formovali o novele zákona
č. 461/2003 Z. z., o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o sociálnom poistení“). Len
o niekoľko mesiacov sa Národná rada
Slovenskej republiky opäť uzniesla na
novele zákona o sociálnom poistení.
Predmetom aktuálnych zmien je najmä
spresnenie úpravy obdobia nemocenského poistenia. Cieľom je spresniť obdobie nemocenského poistenia na účely určenia rozhodujúceho obdobia pre
zistenie denného vymeriavacieho základu nemocenských dávok a náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. Predmetom novely
je tiež určenie pravdepodobného denného vymeriavacieho základu na účely
nemocenských dávok. Došlo tiež k spresneniu vzniku a zániku dôchodkového
poistenia žiaka strednej školy v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov.
Aktuálna novela sa dotkne ustanovenia § 4, ktorý naposledy menil zákon
č. 252/2012 Z. z. Ako vyplýva z dôvodovej správy, v okamihu uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov nie
je vždy možné vopred určiť presnú
sumu odmeny. Z toho dôvodu sa umožnil spätný vznik dôchodkového poistenia, ak skutočne vyplatená odmena
bude vyššia ako 66 Eur. V nadväznosti
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na uvedenú skutočnosť bude potrebné
upraviť aj spätné prihlásenie žiaka na
dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni.
Došlo k upresneniu vzniku a zániku povinného dôchodkového poistenia vo vzťahu k brigádnikom. Povinné dôchodkové
poistenie zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody
o brigádnickej práci študentov vzniká
od prvého dňa kalendárneho mesiaca,
v ktorom nadobudol postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia. K zániku povinného dôchodkového
poistenia brigádnikovi dôjde od prvého
dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom
stratil postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia alebo dňom
zániku právneho vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov.
Napríklad, ak ku koncu právneho vzťahu dôjde 20. októbra, k zániku povinného dôchodkového poistenia dochádza od 1. októbra alebo 20. októbra.
Na zistenie denného vymeriavacieho základu z dôvodu určenia príslušnej výšky
sociálnej dávky je potrebné vymedziť
tzv. rozhodujúce obdobie, za ktoré sa
denný vymeriavací základ bude počítať.
Problém vzniká, ak zamestnanec pred
vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky bol nemocensky poistený
menej ako 90 dní od vzniku nemocenského poistenia. Rozhodujúce obdobie
na zistenie denného vymeriavacieho

Vznik a zánik
dôchodkového
poistenia
brigádnikov

základu je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej
dávky. Novela ust. § 54 ods. 3 zákona
o sociálnom poistení upresnila tým
spôsobom, že zamestnanec, ktorému
vznikol dôvod na nemocenskú dávku
a bol nemocensky poistený u daného
zamestnávateľa menej ako 90 dní, bude
mať za rozhodujúce obdobie predchádzajúci rok len v prípade, ak v ňom má
aspoň 90 dní nemocenského poistenia,
za ktoré bolo zaplatené poistné.
Predčasný dôchodok

Nové ust. § 69a zákona o sociálnom poistení upravuje podmienky predčasného starobného dôchodku, ktorý sa po
dovŕšení dôchodkového veku mení na
starobný dôchodok. V prípade, ak poistencovi bude priznaný predčasný starobný dôchodok, ale nebude mu vyplácaný nepretržite od vzniku nároku naň
do dovŕšenia dôchodkového veku (napríklad ak oň požiadal o rok neskôr, ako
splnil podmienky, a tým mu naň vznikol nárok), vzniká mu právo požiadať
o opätovné určenie sumy starobného
dôchodku. Následne nárok na výplatu
starobného dôchodku vznikne od podania žiadosti poistencom, najskôr však
odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku.

Rozhodujúce
obdobie

Rozhodujúcim obdobím na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v ust. § 4 ods. 1 a ods. 2 druhej
vete je kalendárny mesiac, za ktorý
platí poistné na nemocenské poistenie,
poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.
V uvedenom sa ani novelou nič nemení.
K úprave došlo pre určenie rozhodujúceho obdobia na určenie vymeriavacieho základu pre zamestnanca podľa
ust. § 4 ods. 2 prvej vety, t.j. fyzickej
osoby v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem.
Do tejto kategórie zamestnancov na
účely určenia rozhodujúceho obdobia
nepatrí fyzická osoba v právnom vzťahu
na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Pre uvedené osoby, t.j. fyzické osoby v práv-
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nom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru je rozhodujúcim obdobím trvanie predmetného právneho vzťahu.
Vymeriavacím základom zamestnanca,
ktorý vykonáva zárobkovú činnosť, je
predovšetkým príjem plynúci z danej
zárobkovej činnosti okrem príjmov,
ktoré nie sú predmetom dane alebo sú
od dane oslobodené, príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré
platí zamestnávateľ za zamestnanca
a príjmov zamestnanca poskytovaných
zamestnávateľom podľa osobitného
predpisu. Nové ust. § 139c zákona
o sociálnom poistení upravuje výšku
vymeriavacieho základu pre tzv. dohodárov. Vymeriavací základ zamestnanca
podľa ust. § 4 ods. 2 prvej vety, ktorý je
v právnom vzťahu na základe dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, bude priemerný mesačný príjem z tohto právneho vzťahu.
Vymeriavací základ zamestnanca podľa
ust. § 4 ods. 2, ktorý je v právnom
vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študenta na účely platenia
poisteného na dôchodkové poistenie
bude predstavovať rozdiel medzi mesačným alebo priemerným mesačným
príjmom z tohto právneho vzťahu a sumou podľa § 4 ods. 5.
Novelizované ust. § 4 ods. 5 po novom
upravuje maximálnu sumu mesačného
príjmu a maximálnu sumu priemerného mesačného príjmu pre brigádnikov.
Pre študenta pracujúceho na základe
dohody o brigádnickej práci študentov,
ktorý nedovŕšil 18. rok veku, platí maximálna suma vo výške 8,39 % priemernej
mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky, a to až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšila vek
18 rokov. Inak platí maximálna suma vo
výške 19,72 % priemernej mesačnej
mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR
za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné na dôchodkové poistenie.

ZMENY V ZÁKONE O ADVOKÁCII
Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 335/2012 Z. z. (ďalej len
„novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“). Novela nadobudne
účinnosť dňa 1. januára 2013.
Povinná prax

Predpoklady výkonu advokácie sú upravené v ust. § 2 a nasl. zákona o advokácii. Jedným z predpokladov je i absolvovaná povinná prax. Doteraz advokátski
koncipienti vykonávali minimálne trojročnú povinnú prax. Od januára 2013
sa im predlžuje na päťročnú, pričom
priebeh praxe budú musieť preukazovať denným výkazom praxe. Advokátskym koncipientom zapísaným do zoznamu koncipientov do 31. decembra
2012 zostáva zachovaná 3-ročná prax.
Advokátom vzniká povinnosť viesť denný výkaz praxe koncipienta, v ktorom
každý pracovný deň budú vykonávať
záznamy o úkonoch, ktorými advokátskeho koncipienta poverili. Denný výkaz
praxe koncipientovi vydá komora pri prvom zápise do zoznamu advokátskych
koncipientov. Advokátsky koncipient
bude povinný vrátiť komore denný výkaz praxe spolu s preukazom advokátskeho koncipienta.
Súčasne dochádza k obmedzeniu počtu
advokátskych koncipientov na jedného
advokáta – školiteľa. Pokiaľ takýto školiteľ bude mať viac ako troch koncipientov do 31. decembra 2012, o návrh
zápisu nového koncipienta bude môcť
požiadať len v prípade, ak počet jeho
advokátskych koncipientov, voči ktorým
je v postavení školiteľa, bude menší
ako tri.
Ako vyplýva z dôvodovej správy k novele, aplikačná prax preukázala, že pri
zápise do zoznamu advokátov dochádza
k nejednoznačnému výkladu poj mov
„pracovný pomer“ a „obdobný pracovný vzťah“ s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania. Za účelom eliminácie tohto problému bolo
zavedené nové rozhodovacie právo pre
komoru a precizovaná právna úprava
ust. § 3 ods. 1 písm. i) zákona o advo4

kácii. Komora tak zapíše do zoznamu
advokátov na písomnú žiadosť do dvoch
mesiacov odo dňa jej doručenia toho,
kto nie je v čase zápisu v pracovnom
pomere alebo v obdobnom pracovnom
vzťahu okrem pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti, činnosti člena poradného
orgánu vlády Slovenskej republiky alebo
činnosti, ktorá nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi advokátskeho
povolania. O rozpore pracovného pomeru alebo obdobného pracovného
vzťahu s povahou a etickými princípmi
advokátskeho povolania bude rozhodovať komora.
V súčasnom texte zákona o advokácii
nie je jednoznačne zadefinované, že
o nezapísaní do zoznamu advokátov sa
vydáva rozhodnutie, ktoré je preskúmateľné súdom. Z uvedeného dôvodu
došlo k úprave ust. § 11. Podľa neho
proti rozhodnutiu komory o nezapísaní
do zoznamu advokátov, o vyčiarknutí
advokáta zo zoznamu advokátov, alebo
o pozastavení výkonu advokácie nie je
prípustný opravný prostriedok. Predmetné rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné jeho doručením. Rozhodnutie
je však preskúmateľné súdom v zmysle
Správneho súdnictva podľa Občianskeho súdneho poriadku. V prípade, ak by
následne súd rozhodnutie komory o vyčiarknutí advokáta zo zoznamu zrušil,
komora ho do zoznamu zapíše ku dňu
právoplatnosti rozhodnutia súdu. Ak súd
zruší rozhodnutie komory o pozastavení
výkonu advokácie, advokát bude oprávnený advokáciu vykonávať odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu.
Advokáti môžu na účel výkonu advokácie založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej predmetom podnikania
je poskytovanie právnych služieb. Táto
spoločnosť však po novom nesmie mať
iný predmet podnikania a jej spoločníkmi môžu byť len advokáti a musí
byť poistená pre prípad zodpovednosti
za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri
poskytovaní právnych služieb, mini mál ne s limitom poistného plnenia
1.500.000 Eur za každého spoločníka.
Spoločníkom uvedenej spoločnosti s ru-

Rozhodnutia komory

čením obmedzeným tak môže byť po
novom iba advokát.
Profesijné
označenie

Pri poskytovaní právnych služieb bol
i v minulosti advokát povinný používať
profesijné označenie advokát alebo
advokátka. Právnické osoby, ktoré pôsobili ako advokátske kancelárie dané
označenie používať nemuseli. Od januára 2013 budú musieť aj oni používať označenie advokátska kancelária
priamo v názve. Ak advokát bude poskytovať právne služby prostredníctvom združenia alebo obchodnej spoločnosti zapísanej v zozname komory,
bude teda povinný používať profesijné
označenie advokátska kancelária, ku
ktorému pripojí aj názov združenia
alebo obchodné meno spoločnosti. Splnenie týchto podmienok bude preskúmavať komora.
Advokát je povinný pri zápise do zoznamu advokátov a kedykoľvek na písomnú
výzvu do 30 dní komore preukázať samostatnú poistnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú
výkonom advokácie. Poistenie musí trvať počas celého času výkonu advokácie. V prípade, ak advokát vykonáva
advokáciu ako konateľ spoločnosti, Novela zaviedla, že uvedená povinnosť sa
vzťahuje len na príslušnú spoločnosť.
Limit poistného plnenia v samostatnej
poistnej zmluve nebude môcť byť nižší
ako 100.000 Eur.

Poistenie

Advokáti sú povinní platiť riadne a včas
príspevok na činnosť komory a vykonávať ďalšie platby určené predpisom
komory, uznesením konferencie advokátov, prípadne predsedníctvom komory v rámci jej právomoci. Príspevok ko-

more je podľa novej úpravy vymedzený
na jednu tretinu priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka.
Nové ustanovenia § 29a až 29c upravujú prezentovanie výkonu advokátskeho
povolania a reklamu. Upravujú advokátom povinnosť pri výkone svojho povolania ako i mimo neho zachovávať vážnosť a dôstojnosť advokátskeho stavu.
Uvedené ustanovenia zamedzujú získavanie klientov prostredníctvom tretích
osôb na základe prísľubu alebo priamo
poskytnutia nejakého plnenia za ich získanie. Rovnako advokátom zakazujú za
postúpenie klienta hoci len požadovať
poskytnutie provízie alebo iného plnenia.
Na rozdiel od súčasnej úpravy sa advokátom, združeniam alebo obchodným
spoločnostiam založeným na výkon advokácie povolilo informovať verejnosť
o poskytovaní právnych služieb prostredníctvom reklamy. V reklame však
môžu uvádzať len vecné objektívne informácie o odbornom zameraní advokátskej kancelárie a zložení advokátskej kancelárie.
Okrem všeobecných požiadaviek na reklamu, reklama advokáta, združenia
alebo obchodnej spoločnosti založenej
na výkon advokácie nesmie ani vo všeobecnej rovine advokátskej kancelárie
porovnávať a nesmie byť (1) v rozpore
s predpismi komory, (2) nevecná, nepravdivá či zavádzajúca, alebo (3) spôsobilá ohroziť dôstojnosť advokátskeho stavu.

NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH
Zákonom č. 343/2012 Z. z. (ďalej len
„novela“) bude s účinnosťou odo dňa
1. januára 2013 novelizovaný zákon
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (ďalej len
„zákon o odpadoch“). Novela transponuje Smernicu Európskeho parlamentu
a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len „rámcová smernica“). Slovenská republika
bola povinná uvedenú smernicu trans5

ponovať v termíne do 12. decembra
2010. Novela ďalej transponuje aj
smernicu Rady 2011/97/EÚ, ktorou sa
mení a dopĺňa smernica 1999/31/ES,
pokiaľ ide o osobitné kritéria skladovania kovovej ortuti považovanej za odpad. Transpozičná lehota smernice
Rady 2011/97/EÚ uplynie dňa 15. marca 2013.

Reklama

Nové pojmy

Ustanovenie § 2 zákona o odpadoch novela dopĺňa odsekmi 23 až 34, ktoré definujú nové pojmy, zavedené v súvislosti
s transpozíciou uvedených európskych
smerníc. Najdôležitejšími novými pojmami sú biologický odpad, obchodník,
sprostredkovateľ, triedený zber, predchádzanie vzniku odpadu, recyklácia,
opätovné použitie a príprava na opätovné použitie. Biologický odpad je
v zmysle novely biologicky rozložiteľný
odpad zo záhrad a parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností,
reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad
z potravinárskych závodov. Uvedený pojem nie je zhodný s pojmom biologicky
rozložiteľný odpad, ktorý je upravený
samostatnou vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
Obchodník je v zmysle novely podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na
vlastnú zodpovednosť, vrátane obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe. Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie
odpadu alebo zneškodňovanie odpadu
v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.
Novela definuje pojem triedený zber
ako zber, pri ktorom sa prúd odpadu
oddeľuje podľa typu a kategórie odpadu, aby sa uľahčilo špecifické spracovanie odpadu. Nový inštitút predchádzania vzniku odpadu zahŕňa opatrenia,
ktoré sa prijmú predtým ako sa látka,
materiál alebo výrobok stanú odpadom.
Predchádzaním vzniku odpadu rozumieme súčasne opatrenia, ktoré znižujú
množstvo odpadu, nepriaznivé vplyvy
odpadu na životné prostredie a na
zdravie ľudí a obsah škodlivých látok
v materiáloch a výrobkoch. S predchádzaním vzniku odpadu súvisí aj pojem
recyklácia, ktorou je každá činnosť,
ktorou sa odpad opätovne spracuje.

Zmena v povinnosti
vypracovať program
odpadového
hospodárstva

Limity produkcie odpadu, na základe
ktorých vzniká právnickej osobe alebo
fyzickej osobe – podnikateľovi povinnosť vypracovať vlastný program odpadového hospodárstva budú novelou
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zvýšené. Podľa súčasne platného ustanovenia § 6 ods. 1, ak uvedené subjekty vyprodukujú ročne viac ako 1 tonu
nebezpečných odpadov alebo 10 ton
odpadov, vzniká im povinnosť vypracovať vlastný program odpadového hospodárstva. Po novom im uvedená povinnosť vznikne, ak ročne vyprodukujú
10 ton nebezpečného odpadu alebo
100 ton odpadu. Pôvodca alebo držiteľ
odpadu bude podľa nového znenia
ustanovenia § 19 ods. 2 zodpovedný za
konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, ak odpad odovzdáva
osobe, ktorá ho nebude konečným spôsobom zhodnocovať alebo zneškodňovať. Má sa tým zabrániť vytváraniu
množstva medzičlánkov, ktoré nebudú
zodpovedné za zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu. Pôvodca alebo držiteľ odpadu bude musieť preukázať,
napríklad zmluvou, že zabezpečil konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu. Nebezpečný odpad, ktorý
vznikol na území Slovenskej republiky,
už po novele nebude musieť byť prednostne zhodnotený v Slovenskej republike. Novela uvedenú povinnosť ruší
vypustením ods. 4 v § 23.
Zmeny nastanú aj vo vydávaní súhlasov.
Po novom bude potrebný súhlas orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva (ďalej len „súhlas“) aj na (1) to,
že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad, (2) vykonávanie prípravy na opätovné použitie
a (3) prevádzkovanie úložiska kovovej
ortuti. Súhlasy budú oproti súčasnej
právnej úprave udeľované len na určitý čas, najviac na 5 rokov. Súhlas na
nakladanie s nebezpečným odpadom
bude možné udeliť najviac na 3 roky.
Ak už bol osobe udelený súhlas podľa
súčasnej právnej úpravy, bude povinná
v lehote do 6 mesiacov od účinnosti
novely požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
o nový súhlas, inak súhlas stratí platnosť. Obdobná povinnosť sa bude vzťahovať aj na osoby, ktoré vykonávajú
činnosť, na ktorú je v zmysle novely
potrebný súhlas. Povinnosť registrácie
na príslušnom obvodnom úrade životného prostredia sa po novom bude
vzťahovať aj na obchodníka a sprostredkovateľa, ak nevykonávajú činnosť, na ktorú bol udelený súhlas pod-

Vydávanie súhlasov

ľa § 7 ods. 1 alebo autorizácia podľa
§ 8 ods. 3. V prípade, ak osobe po novom vznikne povinnosť registrácie, bude
povinný zaregistrovať sa do 3 mesiacov
od nadobudnutia účinnosti novely. Registrácie vykonané podľa súčasných
právnych predpisov zostávajú naďalej
v platnosti.
Recyklačný fond

Novela upravuje mechanizmus rozhodovania o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu. Podľa nového znenia
§ 64 ods. 9 bude na účinnosť rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu potrebný podpis ministra
životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Ak minister
rozhodnutie nepodpíše, správna rada
Recyklačného fondu bude môcť rozhodnutie opätovne schváliť, pričom na
schválenie bude potrebný súhlas najmenej dvoch tretín všetkých členov
správnej rady. Po schválení rozhodnutia správnou radou Recyklačného fondu
už nebude potrebný podpis ministra.

Povinnosti územnej
samosprávy

Zmeny sa dotknú aj územnej samosprávy. Obec bude po novom môcť vypracovať program odpadového hospodárstva v spolupráci s inou obcou alebo
obcami, čo zjednoduší vypracovanie
uvedeného programu z časového aj finančného hľadiska. Obce budú podľa
nového znenia ustanovenia § 39 ods. 16
povinné zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľné

komunálne odpady, okrem tých, ktorých
pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.
Uvedená povinnosť sa nebude vzťahovať na obec (1) ktorá zabezpečí energetické zhodnotenie uvedených odpadov
v zariadení na zhodnocovanie odpadov
činnosťou R1 podľa prílohy č. 2, (2) ak
to neumožnia technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických
centrách miest a v riedko osídlených
oblastiach, (3) ak najmenej 50 % obyvateľov bude kompostovať vlastný odpad, alebo (4) ak to bude pre obec
ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi nebude možné pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 %
zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku. Novela
vyčleňuje z financovania nakladania
s komunálnymi odpadmi obcou systém
nakladania s biologicky rozložiteľným
kuchynským a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľov kuchýň. Uvedený
systém nakladania si budú hradiť prevádzkovatelia kuchýň, ktorí budú za nakladanie aj zodpovední. Prevádzkovatelia kuchýň už po novom nebudú musieť
mať uzatvorenú zmluvu s obcou na vykonávanie uvedenej činnosti. Novela novým
znením ustanovenia § 18 ods. 3 písm. o)
zakotvila zákaz vykupovať odpad z farebných kovov alebo iný kovový odpad
pozostávajúci z kanalizačných poklopov alebo ich častí, krytov kanalizačných vpustí alebo ich častí.

ZÁKON O ŠTÁTNYCH

HMOTNÝCH REZERVÁCH
Dňa 7. novembra 2012 bol v NR SR
schválený zákon o štátnych hmotných rezervách, ktorý nahradí zákon
č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných
rezervách. Nový zákon o štátnych hmotných rezervách (ďalej len „zákon“ alebo „nový zákon“) bude účinný dňom
1. januára 2013.
Hlavným dôvodom prijatia nového zákona o štátnych hmotných rezervách
bola neaktuálnosť v súčasnosti účinného zákona č. 82/1994 Z. z. Nový zákon
precizuje pojmy spoločné pre všetky
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druhy štátnych hmotných rezerv, upravuje pôsobnosť Správy rezerv v niektorých oblastiach a niektoré aspekty
použitia a hospodárenia s hmotnými
rezervami. Zavádza tiež niektoré povinnosti pre ochranárov a iné subjekty
a s tým súvisiace pokuty za neplnenie
týchto povinností. Pôvodne mala byť
novelizácia vykonaná formou novely
účinného zákona č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách, avšak pre rozsiahlosť zmien bol nakoniec do NR SR
predložený návrh nového zákona o štátnych hmotných rezervách súčasnej

právnej úpravy. Aj keď nový zákon zavádza niektoré nové pojmy a rozširuje
tie súčasné, filozofia právnej úpravy
hmotných štátnej rezerv sa v podstate
nemení. Po novom zostane zachované
napríklad delenie štátnych hmotných
rezerv na kategórie hmotných rezerv,
mobilizačných rezerv a pohotovostných
zásob.
Úprava pojmov

Zákon v § 2 upravuje pojmy spoločné
pre celý zákon. Jedná sa zväčša o pojmy, ktoré sú upravené už v súčasnom
zákone o štátnych hmotných rezervách, avšak niektoré z nich nový zákon
rozširuje. Upresňuje pojem hospodárenie so štátnymi rezervami, do ktorého sa dopĺňajú pojmy uvoľňovanie,
presun a preradenie. Pôvodný pojem
skladovateľ a zásoby štátnych hmotných rezerv sa z nového zákona vypúšťajú. Naopak, zákon dopĺňa pojem mimoriadna obmena, ktorú definuje ako
obmenu štátnych hmotných rezerv
pred uplynutím ustanovenej lehoty obmeny zásob, najmä z dôvodu zabránenia hroziacim škodám na ochraňovaných zásobách .

Vlastníctvo štátnych
hmotných rezerv
fyzickými
a právnickými
osobami

Ustanovenie § 3 ods. 4 pripúšťa okrem
štátneho vlastníctva štátnych hmotných
rezerv aj ich vlastníctvo právnickými
osobami alebo fyzickými osobami na
základe zmluvy so Správou štátnych
hmotných rezerv, alebo ak tak ustanovuje osobitný predpis. V poznámke pod
čiarou je ako osobitný predpis uvedený
zákon o núdzových zásobách ropy, ktorý bol schválený v NR SR dňa 7. novembra 2012. Predmetný zákon v ustanovení § 3 ods. 3 upravuje, že núdzové
zásoby ropy môžu byť aj vo vlastníctve
podnikateľov, ak existuje písomná zmluva medzi Správou štátnych hmotných
rezerv a podnikateľom, pričom ochraňovanie núdzových zásob ropy nebude
možné postúpiť na iného podnikateľa.
Z uvedených ustanovení ako aj z ustanovenia § 3 ods. 4 nového zákona o štátnych hmotných rezervách vyplýva, že
štátne hmotné rezervy bude môcť vlastniť aj fyzická osoba – podnikateľ alebo
právnická osoba, v ktorej nemá väčšinový vlastnícky podiel štát.

Pôsobnosť
Správy štátnych
hmotných rezerv

Ustanovenie § 4 ods. 2 upravuje pôsobnosť Správy štátnych hmotných rezerv
Slovenskej republiky (ďalej len „Sprá8

va rezerv“) pri starostlivosti o štátne
hmotné rezervy. Zo zákona sa oproti
súčasnej právnej úprave vypúšťajú pojmy štátne intervenčné nákupy vlády
Slovenskej republiky a pôsobnosť Správy rezerv pre koordináciu a metodické
usmerňovanie tvorby krízových plánov
v oblasti štátnych hmotných rezerv.
Správa rezerv už nebude po novom povinná každoročne vypracovávať návrhy
na zmenu položiek hmotných rezerv,
ich minimálnych limitov a orientačných
cieľových stavov. Uvedené návrhy bude
Správa rezerv vypracovávať a predkladať vláde Slovenskej republiky (ďalej
len „vláda“), len ak bude potrebné
zmeniť štruktúru alebo objem hmotných rezerv. Povinnosť posúdiť v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi
štátnej správy účelnosť požiadaviek na
tvorbu hmotných rezerv do 31. mája
kalendárneho roka zostáva zachovaná
aj po novele.
Ustanovenie § 30 upravuje výšky pokút
a postup ich ukladania. Oproti súčasnej
právnej úprave sa sankcie rozširujú
o ďalšie pokuty za porušenie povinností
upravených novým zákonom. Súčasná
právna úprava zakotvuje ukladanie pokút za neoprávnené použitie štátnych
hmotných rezerv a za porušenie povinností právnických osôb a fyzických osôb
podnikateľov, ktoré hospodária so štátnymi hmotnými rezervami. Jedná sa
o porušenie povinnosti (1) trvale zabezpečiť pohotovú použiteľnosť štátnych
hmotných rezerv, (2) umožniť zástupcom Správy rezerv a Správou rezerv
povereným osobám prístup, vykonanie
kontroly štátnych hmotných rezerv
a hospodárenie s nimi a (3) viesť analytickú a operatívnu evidenciu pohybu
zásob a nehnuteľného majetku štátnych hmotných rezerv. Nový zákon
umožňuje okrem porušenia uvedených
povinností ukladať pokuty aj napríklad
(1) za porušenie povinnosti vrátiť hmotné rezervy podľa § 9 ods. 4 vo výške
trojnásobku účtovnej hodnoty zadržiavaných zásob, najmenej však 35.000 Eur,
(2) za porušenie povinnosti pri obmene
mobilizačných rezerv podľa ustanovenia § 14 ods. 1 vo výške účtovnej hodnoty predmetných zásob, alebo (3) za
nespracovanie škodového protokolu
o návratných pohotovostných zásobách

Sankcie za porušenie
povinností

podľa ustanovenia § 19 ods. 17 vo výške účtovnej hodnoty predmetných zásob. Podľa ustanovenia § 30 ods. 2 bude

po účinnosti nového zákona možné udeliť pokutu aj opakovane.

PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA
ZÁKONA O ZAMESTNANOSTI

Poslanecký návrh novely zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (ďalej len „návrh novely“) bol do
NR SR doručený dňa 8. novembra 2012.
Účelom návrhu novely je rozšíriť
možnosť aktivácie poberateľov dávky
v hmotnej núdzi aj cez vykonávanie
menších služieb pre podniky vo vlastníctve štátu. Účinnosť novely sa navrhuje dňom vyhlásenia.
Súčasné znenie ustanovenia § 52 ods. 7
zákona č. 5/2004 Z. z. umožňuje poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť
(ďalej len „aktivačný príspevok“) obci
alebo samosprávnemu kraju. Aktivačná
činnosť je činnosť vykonávaná formou
menších obecných služieb alebo formou
menších služieb pre samosprávny kraj,
ktorej účelom je podpora udržiavania
pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi. Uvedený príspevok je dvojzložkový, pozostáva z príspevku na úhradu časti nákladov, ktoré
súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec alebo formou
menších služieb pre samosprávny kraj
a z príspevku na úhradu časti celkovej
ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť. Náklady obce
alebo samosprávneho kraja pozostávajú
napríklad z nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, na pracovné
náradie alebo úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov.
Poskytovanie
aktivačného
príspevku štátnym
podnikom

Podľa navrhovanej novely by sa rozšírilo poskytnutie aktivačného príspevku
aj pre štátne podniky. V súčasnosti má
Slovenská republika 100 % podiel v 20
štátnych podnikoch, a to napr.: Agrokombinát Nitra, š.p., Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p., Lesopoľnohospodársky
majetok, š.p., Letové prevádzkové služby SR, š.p., Moldavský recyklačný podnik, š.p., Rudné Bane, š.p., Monto9

stroj, š.p., Špecializovaný liečebný ústav
Marína, š.p., Slovthermae, š.p., Mincovňa Kremnica, š.p., Národný žrebčín
Topoľčianky š.p., Závodisko, š.p.. Uvedeným podnikom sa podľa navrhovaného znenia ustanovenia § 52 ods. 4 bude
môcť poskytnúť aktivačný príspevok na
vykonávanie prác dlhodobo nezamestnaného občana, ktoré sú určené na
tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia a na pomoc
pri mimoriadnych udalostiach a odstraňovaní ich následkov.
Podľa súčasného znenia ustanovenia
§ 52 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti (ďalej len
„zákon o službách zamestnanosti“) sú
menšie obecné služby pre obec organizované obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou,
ktorej zriaďovateľom je obec. Jedná
sa o formu aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaného občana vykonávaním prác, ktoré sú určené na zlepšenie
ekonomických, sociálnych a kultúrnych
podmienok, ďalej tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce, starostlivosť
o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, či podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb
a iných činností v sociálnej oblasti.
Rovnako sú zahrnuté rozvoj a ochrana
duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a aj
rozvoj a podpora komunitnej činnosti.
Návrh novely uvedené činnosti rozširuje o pomoc pri mimoriadnych udalostiach a odstraňovaní ich následkov.
Menšie služby pre samosprávny kraj definuje ustanovenie § 52 ods. 2 zákona
o službách zamestnanosti ako formu aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaného občana vykonávaním prác.
Uvedené práce sú určené na tvorbu,
ochranu, udržiavanie a zlepšovanie ži-

Menšie služby pre
samosprávny kraj

votného prostredia a na pomoc pri mimoriadnych udalostiach a odstraňovaní
ich následkov. Obdobne ako pri menších obecných službách by novelou mal
byť rozšírený účel vykonávaných prác.
Vykonávané práce by v zmysle novely
mali byť rozšírené o práce, ktoré sú
určené na zachovanie kultúrneho dedičstva, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností v sociálnej oblasti.
Úprava rozsahu
vykonávania
aktivačných prác

Okrem rozšírenia účelu vykonávaných
prác návrh novely zahŕňa aj upravenie
rozsahu vykonávania prác dlhodobo
nezamestnaným. Podľa súčasnej právnej úpravy je na získanie aktivačného
príspevku dlhodobo nezamestnaný povinný vykonávať prácu nepretržite najviac počas 6 kalendárnych mesiacov
v rozsahu najviac 20 hodín týždenne
okrem týždňa, v ktorom sa aktivačná
činnosť začala, s možnosťou jej opakovaného vykonávania najviac počas na-
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sledujúcich 12 kalendárnych mesiacov.
Po novom by mala byť uvedená práca
vykonávaná v rozsahu minimálne 16 hodín týždenne okrem týždňa, v ktorom sa
aktivačná činnosť začala. Uvedený rozsah predstavuje 2 dni po 8 hodín práce.
Uvedenou zmenou by mal byť určený
minimálny rozsah prác a nie maximálny
rozsah, ako je to upravené v súčasnom
znení § 52 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti. Uvedenou
úpravou by sa zrušilo časové obmedzenie vykonávania uvedených prác.
Navrhované znenie § 52 ods. 8 upravuje, že štátny podnik bude môcť požiadať miestne príslušný úrad práce o zoznam dlhodobo nezamestnaných občanov,
ktorých vedie v evidencii a sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi. Miestne
príslušný úrad práce je úrad v rámci
územného obvodu štátneho podniku
alebo odštepného závodu, kde sa majú
vykonávať aktivačné práce.
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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
Čarnogurský ULC PRO BONO zostavovaný s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária Čarnogurský ULC
nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody vzniknuté z aktivít konaných
na základe informácií uvedených v tomto dokumente.
Obsah bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO nie je možné využívať pre účely zisku, ponúkať svojim klientom ako
svoj vlastný alebo publikovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Čarnogurský ULC s.r.o. V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo o poskytnutie individuálneho poradenstva či konzultácií nás neváhajte
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