PRO BONO

August/2022
1. NOVELA ZÁKONA O ORGANIZOVANÍ VEREJNÝCH ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

Zmeny sa po novom dotkli aj oblasti organizácie verejných športových podujatí. Predmetom novely zákona
o organizovaní verejných športových podujatí sú napríklad zmeny, týkajúce sa povinnosti overovať totožnosť
diváka so vstupenkou na meno a priezvisko, rozšírenia osôb, ktorých účasť sa vyžaduje na porade organizátora
rizikového podujatia, či rozsahu oprávnení dobrovoľníkov na rozsah činností usporiadateľskej služby.
2. NOVELA ZÁKONA O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH

Novela zákona o pozemkových úpravách sa zaoberá najmä dôvodmi vykonania pozemkových úprav a snaží sa
reagovať aj na zmenu klimatických podmienok. Zmeny sa zamerali aj na potrebu zadržania vody v krajine.
3.

NOVELA ZÁKONA O RIADENÍ A BEZPEČNOSTI POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Národná rada Slovenskej republiky prijala v máji 2022 novelu zákona o riadení a bezpečnosti pozemných
komunikácií, ktorou dochádza najmä k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a rady na úseku riadenia
a bezpečnosti cestnej infraštruktúry.
4.

NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Novela zákona o verejnom obstarávaní sa venuje napríklad aj problematike ukladania pokút Úradom pre
verejné obstarávanie. Novela ďalej obsahuje aj právnu úpravu prechodných ustanovení, účinných od 15. júna
2022.
5.

NOVELA ZÁKONOV V SÚVISLOSTI SO ZLEPŠOVANÍM PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA

Za účelom zlepšovania podnikateľského prostredia prijala Národná rada Slovenskej republiky novelu, ktorá
mení alebo dopĺňa sériu zákonov, upravujúcich napríklad oblasť živnostenského podnikania, účtovníctva,
sociálneho poistenia, či oblasť spotrebných daní.
6.

ZÁKON O ŠPECIÁLNOM SPÔSOBE HLASOVANIA VO VOĽBÁCH

V októbri 2022 sa na Slovensku budú konať spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych
krajov. Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania, upravujúci
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podmienky a spôsob hlasovania v uvedených voľbách, a to najmä v kontexte hlasovania osôb s obmedzenou
osobnou slobodou z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19.
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NOVELA ZÁKONA O ORGANIZOVANÍ VEREJNÝCH
ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ
Zmeny sa po novom dotkli aj oblasti organizácie
verejných športových podujatí. Predmetom
novely
zákona
o organizovaní
verejných
športových podujatí sú napríklad zmeny,
týkajúce sa povinnosti overovať totožnosť
diváka so vstupenkou na meno a priezvisko,
rozšírenia osôb, ktorých účasť sa vyžaduje na
porade organizátora rizikového podujatia, či
rozsahu oprávnení dobrovoľníkov na rozsah
činností usporiadateľskej služby.
Dňa 05. mája 2022 bol prijatý zákon č. 170/2022
Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných
športových
podujatí
a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o organizovaní“).

 Predmet úpravy
Novela reflektuje aj požiadavky vyplývajúce z
Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe
k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským
službám na futbalových zápasoch a iných
športových podujatiach (CETS 218) (ďalej len
„CETS 218“), ktorý nahradil Európsky dohovor o
násilí a neviazanosti divákov počas športových
podujatí, a najmä na futbalových zápasoch (CETS
120).
V nasledujúcom texte prinášame len prehľad
najdôležitejších zmien a zároveň odkazujeme aj
na plné znenie novely.

 Povinnosti organizátora podujatia
Novela do zákona o organizovaní vkladá napríklad
aj nové povinnosti organizátora podujatia. Po
novom teda platí, že organizátor podujatia je
okrem iného povinný aj „(1) označiť miesta
zdravotnej pomoci na situačnom pláne miesta
konania
podujatia,
(2)
zabezpečiť
pre
dobrovoľníkov reflexné vesty alebo reflexné
rovnošaty s výrazným nápisom „DOBROVOĽNÍK“ a
číslom na prednom a zadnom diele reflexnej vesty,
farebne odlíšené od reflexnej vesty alebo od

reflexnej rovnošaty usporiadateľa a odborne
spôsobilého zamestnanca prevádzkovateľa strážnej
služby, (3) zabezpečiť asistenciu pre osoby so
zdravotným postihnutím a osoby so zníženou
pohyblivosťou v priestoroch športoviska, (4)
zabezpečiť, aby vstupenky pre divákov vystavené
na meno a priezvisko diváka boli označené menom
a priezviskom diváka, ktorému bola vstupenka
vystavená, (5) získavať a uchovávať údaje o
divákovi v rozsahu meno a priezvisko, dátum
narodenia a adresa trvalého pobytu alebo
obdobného pobytu na účel vystavenia vstupenky na
meno a priezvisko diváka a na účel vedenia
zoznamu divákov, ktorým boli vstupenky vystavené
na meno a priezvisko diváka, ktorý organizátor
podujatia vedie a uchováva po dobu 30 dní odo dňa
skončenia podujatia, (6) umožniť divákovi,
ktorému bola vstupenka vystavená na meno a
priezvisko diváka, vstup na podujatie až po overení
totožnosti diváka s touto vstupenkou na základe
dokladu
totožnosti
alebo
iného
dokladu
nahrádzajúceho doklad totožnosti, (7) poskytnúť
bezodkladne Policajnému zboru na vyžiadanie
zoznam divákov, ktorým boli vstupenky vystavené
na meno a priezvisko diváka, na účely
dokumentovania
a
objasňovania
zistených
protiprávnych konaní, (8) viesť zoznam členov
usporiadateľskej služby v rozsahu meno,
priezvisko, dátum narodenia a číslo reflexnej
vesty, na účel preukázania zabezpečenia
usporiadateľskej služby podľa ustanovenia § 9
zákona o organizovaní a identifikácie člena
usporiadateľskej služby, (9) viesť zoznam odborne
spôsobilých
zamestnancov
prevádzkovateľa
strážnej
služby
vykonávajúcich
činnosť
usporiadateľskej služby v rozsahu meno,
priezvisko, dátum narodenia a číslo reflexnej
vesty, na účel preukázania zabezpečenia
usporiadateľskej služby podľa ustanovenia § 9
zákona o organizovaní a identifikácie zamestnanca
strážnej služby, (10) poskytnúť bezodkladne
Policajnému zboru na vyžiadanie zoznam členov
usporiadateľskej služby alebo zoznam odborne
spôsobilých
zamestnancov
prevádzkovateľa
strážnej
služby
vykonávajúcich
činnosť
usporiadateľskej služby na účely dokumentovania a
objasňovania zistených protiprávnych konaní“
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(ustanovenie § 6 ods. 1 písm. w) až af) zákona
o organizovaní).
Zmenou si prešla aj oblasť spoločných ustanovení
k podmienkam výkonu činnosti hlavného
usporiadateľa,
bezpečnostného
manažéra
a usporiadateľa,
a to
doplnením
nových
ustanovení § 13 ods. 7 až 9 zákona o organizovaní.
„Ak je hlavný usporiadateľ držiteľom platného
osvedčenia hlavného usporiadateľa alebo ak je
bezpečnostný
manažér
držiteľom
platného
osvedčenia bezpečnostného manažéra, odborná
príprava a skúška na získanie odbornej spôsobilosti
na výkon činnosti hlavného usporiadateľa alebo
bezpečnostného manažéra pre ďalší druh športu
obsahuje len oblasti podľa ustanovenia § 13 ods. 5
písm. e) a f) zákona o organizovaní v príslušnom
športe. Ak je usporiadateľ držiteľom platného
preukazu usporiadateľa, odborná príprava a skúška
na získanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti
usporiadateľa pre ďalší druh športu obsahuje len
oblasti podľa ustanovenia § 13 ods. 5 písm. e) a f)
zákona o organizovaní v príslušnom športe“
(ustanovenie § 13 ods. 7 zákona o organizovaní).
„Ak sa hlavný usporiadateľ, ktorý je držiteľom
platného osvedčenia hlavného usporiadateľa, alebo
ak sa bezpečnostný manažér, ktorý je držiteľom
platného osvedčenia bezpečnostného manažéra,
dopustí priestupku podľa ustanovenia § 25 ods. 2
zákona o organizovaní, národný športový zväz
držiteľovi osvedčenia hlavného usporiadateľa alebo
držiteľovi osvedčenia bezpečnostného manažéra
príslušné osvedčenie odníme“ (ustanovenie § 13
ods. 8 zákona o organizovaní).
„Ak sa usporiadateľ, ktorý je držiteľom platného
preukazu usporiadateľa, dopustí priestupku podľa
ustanovenia § 25 ods. 2 zákona o organizovaní,
športový zväz alebo športový klub, ktorý mu
preukaz vydal, mu tento preukaz usporiadateľa
odníme“ (ustanovenie § 13 ods. 9 zákona
o organizovaní).
Novela do zákona o organizovaní doplnila aj nové
ustanovenie § 13 ods. 11 zákona o organizovaní.
„Odborná komisia v oblasti odbornej prípravy a
skúšky hlavného usporiadateľa, bezpečnostného
manažéra a usporiadateľa (A) vymenúva a odvoláva
členov skúšobnej komisie na skúšku hlavného
usporiadateľa a skúšku bezpečnostného manažéra,
(B) vedie zoznam odborne spôsobilých osôb pre

oblasti podľa ustanovenia § 13 ods. 5 zákona
o organizovaní v rozsahu meno, priezvisko a údaj
preukazujúci splnenie odbornej spôsobilosti;
odborná komisia je oprávnená získavať tieto údaje
a uchovávať ich počas zaradenia odborne
spôsobilej osoby do zoznamu odborne spôsobilých
osôb na účely zabezpečenia odbornej prípravy, (C)
určuje jednotné pravidlá pre používanie testov na
prípravu a skúšku uchádzačov, (D) vykonáva pre
národné športové zväzy metodickú, konzultačnú a
poradenskú činnosť“ (ustanovenie § 13 ods. 11
zákona o organizovaní).

 Evidencia v informačnom systéme
Nové znenie dostávajú aj ustanovenia § 22 a 23
zákona o organizovaní, upravujúce evidenciu
v informačnom systéme.
„Informačný systém, ktorého prevádzkovateľom a
správcom je Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky, obsahuje evidenciu o fyzických osobách,
(A) ktorým bol uložený trest zákazu účasti na
verejných podujatiach alebo obmedzenie podľa
osobitného predpisu, (B) ktoré boli odsúdené za
trestné činy spáchané v súvislosti s účasťou na
verejnom podujatí alebo ktorých trestné stíhanie
za také trestné činy bolo podmienečne zastavené
alebo skončené zmierom, (C) ktoré boli postihnuté
za priestupky podľa ustanovenia § 25 ods. 1, 3 až
6 zákona o organizovaní alebo priestupky
diváckeho násilia podľa ustanovenia § 26 zákona
o organizovaní, (D) ktoré boli postihnuté za
správne delikty podľa ustanovenia § 24 zákona
o organizovaní,
(E)
ktorým
bolo
uložené
obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze
účasti na verejných podujatiach, (F) ktoré majú
príslušným orgánom verejnej moci uložené
predbežné opatrenie podľa ustanovenia § 27 ods. 2
zákona
o organizovaní
alebo
primerané
obmedzenie spočívajúce v zákaze účasti na
podujatiach podľa osobitného predpisu, (G) ktoré
sú štátnymi príslušníkmi iného štátu a bolo im
uložené administratívne vyhostenie a zákaz vstupu
na územie Slovenskej republiky za protiprávne
konanie v súvislosti s účasťou na podujatí, ktorého
sa dopustili na území Slovenskej republiky, (H)
ktoré boli postihnuté alebo potrestané za
protiprávne konanie v súvislosti s účasťou na
podujatí v cudzine, (I) ktoré sa dopustili konania
zakladajúceho podozrenie z priestupku diváckeho
násilia alebo z trestného činu spáchaného v
súvislosti s účasťou na podujatí a ich totožnosť
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nebola zistená“ (ustanovenie § 22 ods. 1 zákona
o organizovaní).
„Evidencia podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona
o organizovaní obsahuje (A) meno a priezvisko, (B)
rodné číslo; ak ide o štátneho príslušníka iného
štátu, obdobné číslo alebo identifikátor podľa
osobitného predpisu, (C) dátum narodenia, (D)
pohlavie, (E) adresu trvalého pobytu alebo
obdobného pobytu, (F) štátnu príslušnosť, (G)
príslušnosť alebo iné vzťahy k športovým klubom,
(H) druh športu, v súvislosti s účasťou na ktorom sa
osoba dopustila protiprávneho konania, (I)
fotografiu tváre, (J) údaje o protiprávnom konaní,
ktoré bolo dôvodom zápisu do evidencie; k týmto
údajom môžu byť v digitálnej podobe pripojené
listiny, obrazové záznamy, zvukové záznamy a
obrazovo-zvukové
záznamy
súvisiace
s
protiprávnym konaním, (K) údaje o čase trvania a
rozsahu zákazu účasti na podujatiach, označenie
orgánu, ktorý o zákaze rozhodol a dátum
právoplatnosti rozhodnutia, (L) údaje o výške a
splatnosti uloženej pokuty, (M) údaje o iných
uložených sankciách a opatreniach, (N) iné
charakteristiky slúžiace na identifikáciu fyzickej
osoby“ (ustanovenie § 22 ods. 2 zákona
o organizovaní).
„Ak sa do evidencie podľa ustanovenia § 22 ods. 1
zákona o organizovaní zapisujú údaje o maloletej
osobe a jej protiprávnom konaní, okrem údajov
podľa ustanovenia § 22 ods. 2 písm. a) až j) a n)
zákona o organizovaní sa do evidencie zapisujú aj
identifikačné údaje jej zákonného zástupcu a
identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá maloletú
osobu na podujatí sprevádzala v čase jej
protiprávneho konania, podľa ustanovenia § 22
ods. 2 písm. a) až h) zákona o organizovaní“
(ustanovenie § 22 ods. 3 zákona o organizovaní).
„Evidencia
hlavných
usporiadateľov,
bezpečnostných
manažérov,
usporiadateľov,
dobrovoľníkov a delegátov zväzu sa vedie v
informačnom systéme športu“ (ustanovenie § 22
ods. 4 zákona o organizovaní). „Údaje do evidencie
podľa (A) ustanovenia § 22 ods. 1 písm. a) a b)
zákona o organizovaní
bezodkladne spracúva
správca informačného systému na základe
rozhodnutí, ktoré mu zasielajú súdy a orgány činné
v trestnom konaní, (B) ustanovenia § 22 ods. 1
písm. c) až i) zákona o organizovaní získava a
bezodkladne spracúva správca informačného
systému“ (ustanovenie § 22 ods. 5 zákona
o organizovaní).

„Súd oznamuje správcovi informačného systému
trest zákazu účasti na verejných podujatiach
uložený fyzickej osobe. Prokurátor oznamuje
správcovi informačného systému primerané
obmedzenia a povinnosti uložené fyzickej osobe v
súvislosti s ďalšou účasťou na verejných
podujatiach, ak jej trestné stíhanie bolo
podmienečne zastavené“ (ustanovenie § 22 ods. 6
zákona o organizovaní). „Údaje z informačného
systému správca informačného systému poskytuje
alebo sprístupňuje prokuratúre, súdom, obciam,
okresným úradom v sídle kraja, Slovenskej
informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu,
športovým zväzom a organizátorom podujatí, v
rozsahu a spôsobom nevyhnutnom na plnenie ich
úloh podľa tohto zákona o organizovaní alebo podľa
osobitného predpisu“ (ustanovenie § 22 ods. 7
zákona o organizovaní).
„Ak ide o medzinárodné podujatie, správca
informačného
systému
poskytuje
alebo
sprístupňuje údaje z informačného systému v
rozsahu podľa osobitného predpisu orgánom, ktoré
plnia úlohy Policajného zboru a bezpečnostného
manažéra v štáte pôvodu hosťujúceho družstva
alebo športovca, na základe žiadosti a v rozsahu
nevyhnutnom na zabezpečenie riadneho priebehu
podujatia“ (ustanovenie § 22 ods. 8 zákona
o organizovaní). „Údaje v evidencii podľa
ustanovenia § 22 ods. 1 zákona o organizovaní sa
vedú v informačnom systéme desať rokov od
vykonania trestu za spáchaný trestný čin, od
vykonania sankcie, od uplynutia doby predbežného
opatrenia podľa ustanovenia § 27 ods. 2 zákona
o organizovaní, ochranného opatrenia alebo
primeraného
obmedzenia
alebo
odo
dňa
administratívneho vyhostenia. Ak sa v lehote podľa
prvej vety vykoná nový záznam, údaje sa vedú až
do uplynutia lehoty ustanovenej pre vedenie
údajov na základe posledného záznamu“
(ustanovenie § 22 ods. 9 zákona o organizovaní).
„Športový zväz je povinný 50 % sumy z uhradených
pokút uložených v disciplinárnom konaní alebo v
disciplinárnom konaní jeho členov za neslušnosti a
výtržnosti účastníkov podujatia a za porušenie
povinností organizátora podujatia alebo člena
usporiadateľskej služby pri organizovaní podujatia
použiť na výdavky na aktivity v oblasti
zabezpečenia verejného poriadku a ochrany
bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a
životného prostredia na podujatiach a na výdavky
na vzdelávacie aktivity v tejto oblasti“
(ustanovenie § 23 ods. 1 zákona o organizovaní).
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„Príjmy a výdavky podľa ustanovenia § 23 ods. 1
zákona o organizovaní a ich použitie športový zväz
priebežne zverejňuje na svojom webovom sídle; to
neplatí, ak vedie príjmy a výdavky podľa
ustanovenia § 23 ods. 1 zákona o organizovaní na
osobitnom účte vedenom v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky, ktorého číslo je zverejnené na
webovom sídle športového zväzu a na ktorom je
bezplatne, diaľkovo a nepretržite uvedený prehľad
platobných operácií v rozsahu suma, dátum

zaúčtovania,
identifikácia
poskytovateľa
a
príjemcu, účel platby a variabilný symbol“
(ustanovenie § 23 ods. 2 zákona o organizovaní).

 Účinnosť novely
Novela nadobudla účinnosť dňa 01. júna 2022.
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NOVELA ZÁKONA O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH
Novela zákona o pozemkových úpravách sa
zaoberá najmä dôvodmi vykonania pozemkových
úprav a snaží sa reagovať aj na zmenu
klimatických podmienok. Zmeny sa zamerali aj
na potrebu zadržania vody v krajine.
Dňa 29. júna 2022 bol prijatý zákon č. 257/2022
Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa
zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
o pozemkových
úpravách,
usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom
fonde
a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o pozemkových úpravách“) a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem zákona
o pozemkových úpravách sa novelou mení a dopĺňa
aj (A) zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych
vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu
majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o úprave vlastníckych vzťahov“), (B) zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995
Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o potravinách“) a (C) zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.
z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z.
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o niektorých opatreniach“), (D) zákon č. 503/2003
Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom
a o zmene a doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.
o niektorých
opatreniach
na
usporiadanie
vlastníctva
k pozemkom
v znení
neskorších
predpisov
(ďalej
len
„zákon
o navrátení
vlastníctva“), (E) zákon č. 504/2003 Z. z o nájme
poľnohospodárskych
pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o nájme“), (F) zákon
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani
z príjmov“), (G) zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o lesoch“), (H) zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých
opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní
pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva
štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom
usporiadaní“), (I) zákon č. 97/2013 Z. z.
o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových
spoločenstvách“).
V nasledujúcom texte prinášame len prehľad
najdôležitejších zmien a zároveň odkazujeme aj
na plné znenie novely.

 Dokumentácia pozemkových úprav
Jednou z výraznejších zmien, ktoré novela do
zákona o pozemkových úpravách priniesla, je
doplnenie nového ustanovenia § 7a zákona
o pozemkových úpravách.
„Dokumentáciu pozemkových úprav tvorí (A)
dokumentácia
prípravného
konania,
(B)
dokumentácia
úvodných
podkladov,
(C)
dokumentácia projektu pozemkových úprav, (D)
dokumentácia vykonania projektu pozemkových
úprav“ (ustanovenie § 7a ods. 1 zákona
o pozemkových
úpravách).
„Dokumentácia
prípravného
konania
obsahuje
elaborát
prípravného konania“ (ustanovenie § 7a ods. 2
zákona o pozemkových úpravách).
„Dokumentácia úvodných podkladov obsahuje (A)
operát obvodu projektu pozemkových úprav, (B)
mapu hodnoty pozemkov, (C) register pôvodného
stavu, (D) miestny územný systém ekologickej
stability na účely pozemkových úprav, (E)
všeobecné zásady funkčného usporiadania územia“
(ustanovenie § 7a ods. 3 zákona o pozemkových
úpravách). „Dokumentácia projektu pozemkových
úprav obsahuje (A) zásady umiestnenia nových
pozemkov, (B) plán spoločných zariadení a opatrení
a plán verejných zariadení a opatrení, (C)
rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a
vytyčovacieho plánu, (D) zoznam vyrovnaní
v peniazoch“ (ustanovenie § 7a ods. 4 zákona
o pozemkových
úpravách).
„Dokumentácia
vykonania projektu pozemkových úprav obsahuje
(A) postup prechodu na hospodárenie v novom
usporiadaní, (B) rozdeľovací plán vo forme
geometrického plánu alebo vo forme obnovy
katastrálneho
operátu
novým
mapovaním“
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(ustanovenie § 7a ods. 5 zákona o pozemkových
úpravách).
Rozsiahlejším, je aj doplnenie nových ustanovení §
8i a 8j zákona o pozemkových úpravách,
upravujúce Jednoduché pozemkové úpravy
vykonávané na usporiadanie vlastníckych a
užívacích pomerov k pozemkom pod stavbami,
ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie
územné celky (ustanovenie § 8i zákona
o pozemkových
úpravách)
a
Jednoduché
pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie
vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom
pod vodnými stavbami vo vlastníctve štátu
(ustanovenie § 8j zákona o pozemkových
úpravách).
„Žiadosť o jednoduché pozemkové úpravy
vykonávané z dôvodu podľa ustanovenia § 2 ods. 1
písm. l) zákona o pozemkových úpravách na
usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k
pozemku podľa osobitného predpisu podáva obec
alebo vyšší územný celok, do ktorých vlastníctva
prešla stavba, cintorín, športový areál alebo
verejná zeleň podľa osobitných predpisov“
(ustanovenie § 8i ods. 1 zákona o pozemkových
úpravách).
„Žiadateľ podľa ustanovenia § 8i ods. 1 zákona
o pozemkových úpravách musí v prípravnom konaní
preukázať, že vlastník pozemku podľa ustanovenia
§ 8i ods. 1 zákona o pozemkových úpravách (A) s
ním odmietol uzavrieť zámennú zmluvu podľa
osobitného predpisu, (B) s ním odmietol uzavrieť
kúpnu zmluvu, v ktorej cena bola navrhnutá
najmenej v sume podľa ustanovenia § 8i ods. 7
zákona o pozemkových úpravách, (C) neprevzal ani
opakovane doručovaný návrh zámennej zmluvy
alebo návrh kúpnej zmluvy, alebo (D) sa nevyjadril
k návrhu zámennej zmluvy alebo k návrhu kúpnej
zmluvy v lehote 30 dní odo dňa doručenia návrhu“
(ustanovenie § 8i ods. 2 zákona o pozemkových
úpravách).
„Pri nepreukázaní účelnosti podľa ustanovenia § 7
ods. 2 písm. a) zákona o pozemkových úpravách,
nepreukázaní, že ide o pozemok podľa ustanovenia
§ 8i ods. 1 zákona o pozemkových úpravách,
nepreukázaní postupu podľa ustanovenia § 7 ods. 2
zákona
o pozemkových
úpravách
alebo
neposkytnutí potrebnej výmery pozemkov na účely
vyrovnania podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. k)
zákona o pozemkových úpravách, okresný úrad
pozemkové úpravy nepovolí“ (ustanovenie § 8i ods.
3 zákona o pozemkových úpravách). „Žiadateľ

podľa ustanovenia § 8i ods. 1 zákona
o pozemkových úpravách je povinný okresnému
úradu do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o povolení pozemkových úprav podľa
ustanovenia § 8 zákona o pozemkových úpravách
preukázať zabezpečenie financovania nákladov
spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami
predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou
alebo právnickou osobou podľa ustanovenia § 25
ods. 1 zákona o pozemkových úpravách; ak túto
povinnosť nesplní, môže okresný úrad konanie
zastaviť podľa ustanovenia § 8a zákona
o pozemkových úpravách“ (ustanovenie § 8i ods. 4
zákona o pozemkových úpravách).
„Obvod projektu pozemkových úprav tvorí
samostatný obvod pôvodných pozemkov podľa
ustanovenia § 8i ods. 1 zákona o pozemkových
úpravách a samostatný obvod pozemkov na účely
vyrovnania“ (ustanovenie § 8i ods. 5 zákona
o pozemkových úpravách). „Pre určenie druhu
pôvodného pozemku podľa ustanovenia § 8i ods. 1
zákona o pozemkových úpravách platí druh
pozemku v čase pred jeho zastavaním“
(ustanovenie § 8i ods. 6 zákona o pozemkových
úpravách).
„Hodnota pôvodného pozemku podľa ustanovenia §
8i ods. 1 zákona o pozemkových úpravách sa určí
ako desaťnásobok najvyššej hodnoty bonitovanej
pôdno-ekologickej jednotky podľa osobitného
predpisu z najkvalitnejších bonitovaných pôdnoekologických jednotiek v danom katastrálnom
území podľa osobitného predpisu. Hodnota
pozemkov na účely vyrovnania sa určí znaleckým
posudkom metódou polohovej diferenciácie podľa
osobitného predpisu. Znalca ustanoví okresný úrad.
Náklady na znalecký posudok uhrádza žiadateľ
podľa ustanovenia § 8i ods. 1 zákona
o pozemkových úpravách“ (ustanovenie § 8i ods. 7
zákona o pozemkových úpravách).
„Vlastníkovi
pôvodného
pozemku
podľa
ustanovenia § 8i ods. 1 zákona o pozemkových
úpravách sa vyrovnanie poskytne v pozemkoch na
účely vyrovnania. Nové pozemky sa vlastníkom
poskytnú v rovnakej hodnote, akú majú pôvodné
pozemky podľa ustanovenia § 8i ods. 1 zákona
o pozemkových úpravách; ustanovenia § 11 ods. 1
až 6 zákona o pozemkových úpravách sa nepoužijú.
Ak sa po určení hodnoty pozemkov zistí, že nie je
dostatok pozemkov na účely vyrovnania, okresný
úrad opätovne postupuje podľa ustanovenia § 7
ods. 4 písm. k) zákona o pozemkových úpravách.
Ak pozemky na účely vyrovnania ani po doplnení
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nepostačujú na poskytnutie vyrovnania, okresný
úrad konanie zastaví“ (ustanovenie § 8i ods. 8
zákona o pozemkových úpravách). „Na vyrovnanie
v pozemkoch na účely vyrovnania sa použijú
pozemky poskytnuté v prvom rade žiadateľom a v
druhom rade Slovenským pozemkovým fondom
alebo správcom“ (ustanovenie § 8i ods. 9 zákona
o pozemkových úpravách). „Na účely posúdenia
platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov sa
výmera pozemkov počíta len v samostatnom
obvode pôvodných pozemkov podľa ustanovenia §
8i ods. 1 zákona o pozemkových úpravách“
(ustanovenie § 8i ods. 10 zákona o pozemkových
úpravách).
„Žiadosť o jednoduché pozemkové úpravy
vykonávané z dôvodu podľa ustanovenia § 2 ods. 1
písm. m) zákona o pozemkových úpravách na
usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k
pozemkom pod vodnými stavbami vo vlastníctve
štátu podáva správca majetku štátu podľa
osobitného predpisu, do ktorého správy vodná
stavba vo vlastníctve štátu patrí“ (ustanovenie § 8j
ods. 1 zákona o pozemkových úpravách). „Žiadateľ
podľa ustanovenia § 8j ods. 1 zákona
o pozemkových úpravách musí v prípravnom konaní
preukázať, že vlastníkovi pozemku podľa
ustanovenia § 8j ods. 1 zákona o pozemkových
úpravách zaslal návrh kúpnej zmluvy a návrh
zámennej zmluvy a vlastník (A) s ním odmietol
uzavrieť kúpnu zmluvu a zámennú zmluvu, (B) sa
nevyjadril k návrhom zmlúv v lehote 30 dní odo dňa
doručenia návrhov, alebo (C) neprevzal ani
opakovane doručované návrhy zmlúv“ (ustanovenie
§ 8j ods. 2 zákona o pozemkových úpravách).
„Pri nepreukázaní účelnosti podľa ustanovenia § 7
ods. 2 písm. a) zákona o pozemkových úpravách,
nepreukázaní, že ide o pozemok podľa ustanovenia
§ 8j ods. 1 zákona o pozemkových úpravách,
nepreukázaní postupu podľa ustanovenia § 8j ods.
2 zákona o pozemkových úpravách alebo
neposkytnutí potrebnej výmery pozemkov na účely
vyrovnania podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. l)
zákona o pozemkových úpravách, okresný úrad
pozemkové úpravy nepovolí“ (ustanovenie § 8j ods.
3 zákona o pozemkových úpravách). „Žiadateľ
podľa ustanovenia § 8j ods. 1 zákona
o pozemkových úpravách je povinný okresnému
úradu do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o povolení pozemkových úprav podľa
ustanovenia § 8 zákona o pozemkových úpravách
preukázať zabezpečenie financovania nákladov
spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami

predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou
alebo právnickou osobou podľa ustanovenia § 25
ods. 1 zákona o pozemkových úpravách; ak túto
povinnosť nesplní, môže okresný úrad konanie
zastaviť podľa ustanovenia § 8a zákona
o pozemkových úpravách“ (ustanovenie § 8j ods. 4
zákona o pozemkových úpravách).
„Obvod projektu pozemkových úprav tvorí
samostatný obvod pôvodných pozemkov podľa
ustanovenia § 8j ods. 1 zákona o pozemkových
úpravách a samostatný obvod pozemkov na účely
vyrovnania“ (ustanovenie § 8j ods. 5 zákona
o pozemkových úpravách). „Pre určenie druhu
pôvodného pozemku podľa ustanovenia § 8j ods. 1
zákona o pozemkových úpravách platí druh
pozemku v čase pred jeho zastavaním“
(ustanovenie § 8j ods. 6 zákona o pozemkových
úpravách). „Hodnota pôvodného pozemku podľa
ustanovenia § 8j ods. 1 zákona o pozemkových
úpravách a hodnota pozemku na účely vyrovnania
sa určí znaleckým posudkom podľa osobitného
predpisu. Znalca ustanoví okresný úrad. Náklady na
znalecký posudok uhrádza žiadateľ. Ak po
vypracovaní znaleckého posudku okresný úrad zistí,
že návrh kúpnej zmluvy alebo návrh zámennej
zmluvy podľa ustanovenia § 8j ods. 2 zákona
o pozemkových úpravách nie je minimálne vo výške
podľa znaleckého posudku, okresný úrad konanie
zastaví“ (ustanovenie § 8j ods. 7 zákona
o pozemkových úpravách).
„Vlastníkovi
pôvodného
pozemku
podľa
ustanovenia § 8j ods. 1 zákona o pozemkových
úpravách sa vyrovnanie poskytne v pozemkoch na
účely vyrovnania; vyrovnanie v peniazoch je možné
poskytnúť iba so súhlasom vlastníka a v celkovej
výške do 100 eur. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná
medzi žiadateľom podľa ustanovenia § 8j ods. 1
zákona o pozemkových úpravách a vlastníkom
pozemku v lehote určenej v rozhodnutí o schválení
vykonania projektu pozemkových úprav. Nové
pozemky sa vlastníkom poskytnú v rovnakej
hodnote, akú majú pôvodné pozemky podľa
ustanovenia § 8j ods. 1 zákona o pozemkových
úpravách; ustanovenia § 11 ods. 1 až 6 zákona
o pozemkových úpravách sa nepoužijú. Ak sa po
určení hodnoty pozemkov zistí, že nie je dostatok
pozemkov na účely vyrovnania, okresný úrad
opakovane postupuje podľa ustanovenia § 7 ods. 4
písm. l) zákona o pozemkových úpravách. Ak
pozemky na účely vyrovnania ani po doplnení
nepostačujú na poskytnutie vyrovnania, okresný
úrad konanie zastaví“ (ustanovenie § 8j ods. 8
zákona o pozemkových úpravách).
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„Na vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania
sa použijú pozemky poskytnuté v prvom rade
žiadateľom a v druhom rade Slovenským
pozemkovým
fondom
alebo
správcom“
(ustanovenie § 8j ods. 9 zákona o pozemkových
úpravách). „Na účely posúdenia platnosti zásad
umiestnenia nových pozemkov sa výmera
pozemkov počíta len v samostatnom obvode
pôvodných pozemkov podľa ustanovenia § 8j ods. 1
zákona o pozemkových úpravách“ (ustanovenie §
8j ods. 10 zákona o pozemkových úpravách).

opatreniach). „Fond a právnická osoba v
zakladateľskej pôsobnosti ministerstva obrany
vyhotovia do 30. novembra 2022 protokol o
prechode správy pozemkov vo vlastníctve štátu
podľa ustanovenia § 28c ods. 1 zákona o niektorých
opatreniach. Protokol podľa prvej vety obsahuje
najmä podrobnosti o prechode správy pozemkov,
prechode práv a povinností a právnych vzťahoch
vyplývajúcich z ustanovenia § 28c ods. 3 zákona
o niektorých opatreniach“ (ustanovenie § 28c ods.
2 zákona o niektorých opatreniach).

Novela do zákona o pozemkových úpravách
prináša veľké množstvo drobných zmien,
v tomto príspevku sme sa však sústredili
predovšetkým na úplne nové ustanovenia, ktoré
boli do zákona o pozemkových úpravách novelou
doplnené.

„Právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti
ministerstva obrany vstupuje dňom prechodu
správy podľa ustanovenia § 28c ods. 1 zákona
o niektorých opatreniach do práv a povinností
fondu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných
právnych predpisov a záväzkových vzťahov, najmä
do práv a povinností (A) správcu majetku vo
vlastníctve štátu podľa osobitných predpisov60)
vrátane zastupovania štátu pred súdmi a orgánmi
verejnej moci a to aj v konaniach začatých pred
prechodom správy podľa ustanovenia § 28c ods. 1
zákona o niektorých opatreniach, (B) povinnej
osoby a správcu majetku vo vlastníctve štátu a
doterajšieho užívateľa podľa osobitných predpisov,
(C) zástupcu štátu ako vlastníka nehnuteľností v
konaniach o obnovenej evidencii pozemkov podľa
prvej časti tohto zákona a v konaniach o
pozemkových úpravách, (D) fondu ako správcu
spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo
jej podielov podľa osobitného predpisu vrátane
konaní pred súdom alebo pred orgánom verejnej
správy, a to aj v konaniach začatých pred
prechodom správy podľa ustanovenia § 28c ods. 1
zákona o niektorých opatreniach a účasti na
valných zhromaždeniach a vo volených orgánoch
pozemkových spoločenstiev, (E) vyplývajúcich z
nájomných vzťahov a obdobných právnych vzťahov
k pozemkom a inému majetku, ktorého správa je
predmetom prechodu podľa ustanovenia § 28c ods.
1 zákona o niektorých opatreniach“ (ustanovenie §
28c ods. 3 zákona o niektorých opatreniach).

 Zákon o úprave vlastníckych vzťahov
V rámci zákona o úprave vlastníckych vzťahov
dochádza novelou napríklad k doplneniu nového
ustanovenia § 11 ods. 3 zákona o úprave
vlastníckych vzťahov. Slovenský pozemkový fond
nemá v Bratislave a Košiciach vhodné pozemky na
plnenie náhrad. Z dôvodu, že v oboch prípadoch
tieto mestá tvoria niekoľko okresov, sú oprávnené
osoby znevýhodnené pri výbere vhodného
náhradného pozemku v porovnaní s oprávnenými
osobami, ktorých reštitučné nároky sa nachádzajú
v ostatných okresoch Slovenska a majú možnosť si
vyberať z niekoľkých katastrálnych území. Z
uvedeného dôvodu sa novelou ustanovuje, že v
prípade, ak nie je vhodný náhradný pozemok v
okrese, mohol byť so súhlasom oprávnenej osoby
poskytnutý náhradný pozemok v kraji, v ktorom sa
nachádzal pôvodný pozemok.

 Zákon o niektorých opatreniach
Do zákona o niektorých opatreniach sa novelou
vkladá aj nové ustanovenie § 28c zákona
o niektorých opatreniach.
„Správa pozemkov vo vlastníctve štátu na území
bývalého Vojenského obvodu Javorina okrem
podielov na spoločných nehnuteľnostiach podľa
osobitného predpisu prechádza 1. januára 2023 z
fondu na právnickú osobu v zakladateľskej
pôsobnosti
Ministerstva
obrany
Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“)“
(ustanovenie § 28c ods. 1 zákona o niektorých

 Účinnosť novely
Novela nadobúda účinnosť (A) čiastočne dňom
vyhlásenia, (B) čiastočne dňa 01. septembra
2022 a (C) čiastočne dňa 01. januára 2023.
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NOVELA ZÁKONA O RIADENÍ A BEZPEČNOSTI POZEMNÝCH
KOMUNIKÁCIÍ
Národná rada Slovenskej republiky prijala v máji
2022 novelu zákona o riadení a bezpečnosti
pozemných komunikácií, ktorou dochádza najmä
k transpozícii smernice Európskeho parlamentu
a rady na úseku riadenia a bezpečnosti cestnej
infraštruktúry.
Dňa 04. mája 2022 bol prijatý zákon č. 181/2022
Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení a bezpečnosti
pozemných komunikácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z.
z. (ďalej len „zákon o riadení a bezpečnosti“)
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Okrem zákona o riadení a bezpečnosti sa novelou
mení a dopĺňa aj (A) zákon č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“),
(B) zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych
poplatkoch“) a (C) zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o cestnej premávke“).

 Účel novely
Účelom novely je najmä čiastočná transpozícia
Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2019/1936 z 23. októbra 2019, ktorou sa mení
smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti
cestnej infraštruktúry, ktorá je výsledkom
novelizácie
doposiaľ
účinnej
Smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19.
novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej
infraštruktúry za účelom zvýšenia bezpečnosti
pozemných komunikácií v rámci TEN-T koridorov
ako aj na iných hlavných cestných ťahoch, vo
fáze ich projektovania, výstavby a užívania a
zabezpečenia ochrany chodcov a zraniteľných
účastníkov cestnej premávky. Komplexná
transpozícia sa zabezpečí vydaním príslušných
vykonávacích predpisov.
V nasledujúcom texte prinášame len prehľad
najdôležitejších zmien a zároveň odkazujeme aj
na plné znenie novely.

Výraznou obmenou, si v rámci zákona o riadení
a bezpečnosti, prešlo najmä ustanovenie § 4
zákona o riadení a bezpečnosti („Riadenie a
kontrola bezpečnosti pozemnej komunikácie
v užívaní“).
„Správca pozemnej komunikácie zabezpečí
každých päť rokov klasifikáciu bezpečnosti cestnej
siete podľa tohto zákona a zabezpečí kontrolu
bezpečnosti pozemnej komunikácie a hodnotenie
úsekov cestnej siete inšpekciou na mieste podľa
ustanovenia § 4 ods. 2 a 3 zákona o riadení
a bezpečnosti
(ďalej
len
„inšpekcia“)“
(ustanovenie § 4 ods. 1 zákona o riadení
a bezpečnosti). „Klasifikácia bezpečnosti cestnej
siete je metóda na analýzu a klasifikáciu (A) úsekov
cestnej siete s vysokým počtom nehôd úmerne k
dopravnému prúdu, pričom tieto úseky sú v užívaní
dlhšie ako tri roky alebo úsekov s vysokou
absolútnou hustotou dopravných nehôd, (B) úsekov
cestnej siete s vysokým potenciálom na
zlepšovanie bezpečnosti a znižovanie nákladov
vzniknutých v dôsledku nehôd a nehodových lokalít
zo štatistiky dopravnej nehodovosti evidovaných
Policajným zborom, (C) úsekov cestnej siete
najmenej do troch kategórií podľa ich objektívne
meranej integrovanej bezpečnosti, (D) závažných
incidentov a nehôd na úsekoch cestnej siete, ktoré
majú vplyv na bezpečnosť užívateľov ciest, aby sa
zabezpečila prevencia pred vznikom dopravných
nehôd s následkom ťažkých alebo smrteľných
zranení účastníkov nehody“ (ustanovenie § 4 ods.
2 zákona o riadení a bezpečnosti).
„Inšpekciou sa hodnotia úseky pozemnej
komunikácie vrátane ich súčastí určené v rámci
klasifikácie bezpečnosti cestnej siete. Hodnotenie
priľahlých úsekov cestného tunela sa vykoná spolu
s
inšpekciou
podľa
osobitného
predpisu.
Bezpečnostný audítor pri vykonávaní inšpekcie a pri
hodnotení úsekov podľa druhej vety, postupuje
podľa vykonávacieho predpisu“ (ustanovenie § 4
ods.
3
zákona
o riadení
a bezpečnosti).
„Výsledkom inšpekcie je správa o vykonanej
inšpekcii spracovaná bezpečnostným audítorom,
obsahom ktorej je popis zistených rizík a
hodnotenia posudzovaných úsekov pozemných
komunikácií a návrh nápravných opatrení na
zvýšenie bezpečnosti pozemnej komunikácie a
zníženie dopravnej nehodovosti na pozemnej
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komunikácii“ (ustanovenie § 4 ods. 4 zákona
o riadení a bezpečnosti). „Správca pozemnej
komunikácie predloží každoročne do 31. decembra
Ministerstvu dopravy
a výstavby
Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“) správu o
vykonanej inšpekcii za každý z hodnotených
úsekov, ktorý bol v aktuálnom kalendárnom roku
predmetom inšpekcie“ (ustanovenie § 4 ods. 5
zákona
o riadení
a bezpečnosti).
„Správca
pozemnej komunikácie zabezpečí vykonanie
nápravných opatrení uvedených v správe o
vykonanej inšpekcii podľa ustanovenia § 4 ods. 5
zákona o riadení a bezpečnosti, ak je to technicky
možné a ekonomicky únosné pri zabezpečovaní
riadneho výkonu správy a údržby pozemnej
komunikácie v jeho správe“ (ustanovenie § 4 ods.
6 zákona o riadení a bezpečnosti).
„Správca pozemnej komunikácie zabezpečí
vykonanie nápravných opatrení najneskôr do dvoch
rokov od zistenia bezpečnostných nedostatkov na
základe výsledku inšpekcie podľa ustanovenia § 4
ods. 4 zákona o riadení a bezpečnosti. V
odôvodnených prípadoch je správca pozemnej
komunikácie oprávnený požiadať ministerstvo o
predĺženie lehoty na vykonanie nápravných
opatrení najviac o dva roky, a to aj opakovane.
Proti zamietnutiu žiadosti podľa druhej vety nie je
prípustný opravný prostriedok. Na postup pri
posudzovaní žiadosti sa nevzťahuje správny
poriadok“ (ustanovenie § 4 ods. 7 zákona o riadení
a bezpečnosti). „Správca pozemnej komunikácie
predloží každoročne do 31. januára ministerstvu
správu o nápravných opatreniach vykonaných podľa
ustanovenia § 4 ods. 7 zákona o riadení
a bezpečnosti v predchádzajúcom kalendárnom
roku“ (ustanovenie § 4 ods. 8 zákona o riadení
a bezpečnosti).
Novinkou je aj ustanovenie § 4a zákona o riadení
a bezpečnosti („Cielené prehliadky, plánovanie
a výkon nápravných opatrení“).
„Správca pozemnej komunikácie zabezpečí cielené
prehliadky úsekov pozemných komunikácií, ktoré
boli v správe o vykonanej inšpekcii vyhodnotené
ako úseky s nízkou úrovňou bezpečnosti, a na
ktorých nedošlo k vykonaniu nápravných opatrení
navrhnutých bezpečnostným audítorom. Cielené
prehliadky je správca pozemnej komunikácie
povinný zabezpečiť po uplynutí obdobia na
vykonanie nápravných opatrení podľa ustanovenia
§ 4 ods. 7 zákona o riadení a bezpečnosti na
základe vypracovanej správy o vykonanej inšpekcii
podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o riadení

a bezpečnosti“ (ustanovenie § 4a ods. 1 zákona
o riadení a bezpečnosti). „Cielenú prehliadku
vykonáva skupina expertov, z ktorých aspoň jeden
musí byť bezpečnostný audítor. Cielená prehliadka
sa vykonáva na mieste. Predmetom cielenej
prehliadky je najmä posúdenie stavebných,
technických a prevádzkových vlastností pozemnej
komunikácie a jej bezpečnosti, vybavenia a
dopravných zariadení pozemnej komunikácie podľa
osobitných predpisov a analýza dopravných nehôd,
ich priebehu a príčin smrteľných následkov
dopravných nehôd“ (ustanovenie § 4a ods. 2
zákona o riadení a bezpečnosti).
„Výsledkom cielenej prehliadky je správa o
výsledku
cielenej
prehliadky
spracovaná
bezpečnostným audítorom, ktorá obsahuje popis
zistených rizík a návrh nápravných opatrení
vrátane návrhu postupnosti ich realizácie“
(ustanovenie § 4a ods. 3 zákona o riadení
a bezpečnosti). „Správca pozemnej komunikácie
zabezpečí
vykonanie
nápravných
opatrení
uvedených v správe o výsledku cielenej prehliadky.
Pri vykonávaní nápravných opatrení správca
pozemnej komunikácie zohľadní ktoré úseky boli
vyhodnotené ako úseky s najnižšou úrovňou
bezpečnosti, technické možnosti realizácie
opatrení a ekonomickú únosnosť pri zabezpečovaní
riadneho výkonu správy a údržby pozemnej
komunikácie v jeho správe“ (ustanovenie § 4a ods.
4 zákona o riadení a bezpečnosti).
„Správca pozemnej komunikácie zabezpečí
vykonanie nápravných opatrení najneskôr do dvoch
rokov od zistenia bezpečnostných nedostatkov na
základe výsledku cielenej prehliadky podľa
ustanovenie § 4a ods. 3 zákona o riadení
a bezpečnosti. V odôvodnených prípadoch je
správca
pozemnej
komunikácie
oprávnený
požiadať ministerstvo o predĺženie lehoty na
vykonanie nápravných opatrení najviac o dva roky,
a to aj opakovane. Proti zamietnutiu žiadosti podľa
druhej vety nie je prípustný opravný prostriedok.
Na postup pri posudzovaní žiadosti sa nevzťahuje
správny poriadok“ (ustanovenie § 4a ods. 5 zákona
o riadení a bezpečnosti). „Správca pozemnej
komunikácie každoročne do 31. januára predkladá
ministerstvu správu o nápravných opatreniach
vykonaných podľa ustanovenia § 4a ods. 5 zákona
o riadení a bezpečnosti v predchádzajúcom
kalendárnom roku“ (ustanovenie § 4a ods. 6
zákona o riadení a bezpečnosti).
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 Cestný zákon
V rámci cestného zákona došlo okrem iného aj
k doplneniu nových ustanovení § 22d až 22f
cestného
zákona
(„Správny
delikt
prevádzkovateľa vozidla“).
„Správneho deliktu sa dopustí ten, kto ako
prevádzkovateľ vozidla poruší povinnosť podľa
ustanovenia § 8a ods. 2 cestného zákona“
(ustanovenie § 22d ods. 1 cestného zákona). „Za
správny delikt podľa ustanovenia § 22d ods. 1
cestného zákona sa uloží pokuta vo výške (A) 375
eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej
celkovej hmotnosti nad 3 % do 10 % vrátane, (B) 750
eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej
celkovej hmotnosti nad 10% do 20% vrátane, (C) 1
500 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej
celkovej hmotnosti nad 20% do 30% vrátane, (D) 3
000 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej
celkovej hmotnosti nad 30%, (E) 300 eur, ak ide o
prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti
pripadajúcej na nápravu nad 3 % do 10 % vrátane,
(F) 600 eur, ak ide o prekročenie najväčšej
povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu nad
10 % do 20 % vrátane, (G) 1 200 eur, ak ide o
prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti
pripadajúcej na nápravu nad 20 % do 30 % vrátane,
(H) 2 400 eur, ak ide o prekročenie najväčšej
povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu nad
30 %, (I) 180 eur, ak ide o prekročenie najväčšej
povolenej šírky, ak celková šírka vrátane nákladu
je do 3,50 m vrátane, najväčšej povolenej výšky,
ak celková výška vrátane nákladu je do 4,70 m
vrátane alebo najväčšej povolenej dĺžky, ak
celková dĺžka vrátane nákladu je do 23,00 m
vrátane, (J) 1 500 eur, ak ide o prekročenie
najväčšej povolenej šírky ak celková šírka vrátane
nákladu je nad 3,50 m, najväčšej povolenej výšky
ak celková výška vrátane nákladu je nad 4,70 m
alebo najväčšej povolenej dĺžky ak celková dĺžka
vrátane nákladu je nad 23,00 metrov“ (ustanovenie
§ 22d ods. 1 cestného zákona).
„Ak dôjde k prekročeniu najväčšej povolenej
celkovej hmotnosti a zároveň k prekročeniu
najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na
nápravu, výška pokuty sa určí ako súčet hodnôt
podľa ustanovenia § 22d ods. 2 cestného zákona.
Ak dôjde k prekročeniu najväčšej povolenej
celkovej hmotnosti, k prekročeniu najväčšej
povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu a
zároveň k prekročeniu najväčšej povolenej šírky,

najväčšej povolenej výšky alebo najväčšej
povolenej dĺžky, výška pokuty sa určí ako súčet
hodnôt podľa ustanovenia § 22d ods. 2 cestného
zákona“ (ustanovenie § 22d ods. 3 cestného
zákona). „Pri určení výšky pokuty podľa
ustanovenia § 22d ods. 2 a 3 cestného zákona za
prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti
pripadajúcej na nápravu sa každá náprava
posudzuje samostatne so zohľadnením dvojnáprav
a trojnáprav a výška pokuty sa určí len za najviac
prekročenú hmotnosť pripadajúcu na nápravu,
dvojnápravu alebo trojnápravu“ (ustanovenie §
22d ods. 4 cestného zákona).
„Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú
viac ako tri nápravy, sa každá náprava posudzuje
ako jednotlivá náprava s prípustným zaťažením 9,5
t. Dvojnápravy a trojnápravy sa v tomto prípade
nezohľadňujú“ (ustanovenie § 22d ods. 5 cestného
zákona). „Prekročenie najväčšej povolenej
celkovej hmotnosti sa posudzuje pri motorovom
vozidle, pri jazdnej súprave, ako aj pri jednotlivom
vozidle v súprave okrem návesovej súpravy. Pokuta
sa určí z tých celkových hmotností, z ktorých je
vyššia sadzba“ (ustanovenie § 22d ods. 6 cestného
zákona).
„Pri nadmernej doprave sa celková hmotnosť
jazdnej súpravy určí ako súčet celkových hmotností
jednotlivých motorových vozidiel a prípojných
vozidiel“ (ustanovenie § 22d ods. 7 cestného
zákona). „Za základ výpočtu pokuty za
nadrozmernú dopravu sa považuje najväčší
povolený rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy
vrátane nákladu, ktorý prekračuje najväčšiu
povolenú šírku, výšku alebo dĺžku a z ktorého
vychádza vyššia sadzba podľa ustanovenia § 22d
ods. 2 písm. (I) a (J) cestného zákona“
(ustanovenie § 22d ods. 8 cestného zákona). „Do
dĺžky jazdnej súpravy a celkovej hmotnosti jazdnej
súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené
na tlačenie jazdnej súpravy a ostatné pomocné
motorové vozidlá zapojené v jazdnej súprave“
(ustanovenie § 22d ods. 9 cestného zákona).
„Ak okresný úrad v sídle kraja zistí spáchanie
správneho deliktu podľa ustanovenia § 22d ods. 1
cestného zákona a nie je dôvod na odloženie veci
podľa ustanovenia § 22f ods. 1 cestného zákona,
bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o
uložení pokuty vo výške podľa ustanovenia § 22d
ods. 2 až 9 cestného zákona. Správny delikt
prevádzkovateľa vozidla podľa ustanovenia § 22d
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ods. 1 cestného zákona možno prejednať a uložiť
zaň pokutu v rozkaznom konaní len vtedy, ak dôkaz
o jeho spáchaní je získaný a zaznamenaný
technickým zariadením, ktoré využívajú správcovia
diaľnic, ciest a miestnych ciest“ (ustanovenie § 22e
ods. 1 cestného zákona).
„Za viac správnych deliktov podľa ustanovenia §
22d ods. 1 cestného zákona toho istého
prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu
jedného kalendárneho dňa tým istým vozidlom
alebo tou istou jazdnou súpravou sa v jednom
samostatnom rozkaznom konaní uloží len jedna
pokuta podľa ustanovenia § 22d ods. 2 cestného
zákona podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na
správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Viaceré
samostatné konania vedené podľa prvej vety nie je
možné spojiť do jedného konania“ (ustanovenie §
22e ods. 2 cestného zákona). „O viacerých
správnych deliktoch podľa ustanovenia § 22d ods.
1 cestného zákona toho istého prevádzkovateľa
vozidla
spáchaných
v
priebehu
jedného
kalendárneho dňa rôznymi vozidlami alebo rôznymi
jazdnými súpravami sa rozhodne a pokuta sa uloží
osobitne vo viacerých samostatných konaniach
vedených podľa vozidla alebo jazdnej súpravy,
ktorými bol správny delikt spáchaný. Samostatné
konania o všetkých správnych deliktoch toho istého
prevádzkovateľa vozidla podľa ustanovenia § 22d
ods. 1 cestného zákona spáchaných viacerými
vozidlami alebo viacerými jazdnými súpravami nie
je možné spojiť do jedného konania ani o takýchto
správnych
deliktoch
rozhodnúť
jedným
rozhodnutím“ (ustanovenie § 22e ods. 3 cestného
zákona).
„Správne delikty podľa ustanovenia § 22d ods. 1
cestného zákona prejednáva okresný úrad v sídle
kraja, v obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla
sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania,
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo
bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je
prevádzkovateľom vozidla osoba s bydliskom,
miestom podnikania alebo so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky, miestne príslušným na
konanie o správnom delikte podľa ustanovenia §
22d ods. 1 cestného zákona je okresný úrad v sídle
kraja, v obvode ktorého došlo k prvému zisteniu
porušenia povinnosti podľa ustanovenia § 8a ods. 2
cestného zákona“ (ustanovenie § 22e ods. 4
cestného zákona). „Rozkaz podľa ustanovenia §
22e ods. 1 cestného zákona má rovnaké náležitosti
ako
rozhodnutie.
Spolu
s
rozkazom
sa

prevádzkovateľovi vozidla zašle aj dôkaz o porušení
povinnosti podľa ustanovenia § 8a ods. 2 cestného
zákona a záznam o kontrole. Rozkaz nemožno
doručiť verejnou vyhláškou“ (ustanovenie § 22e
ods. 5 cestného zákona).
„Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu podať
do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému
úradu v sídle kraja, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti
rozkazu sa musí odôvodniť. V odôvodnení uvedie
prevádzkovateľ vozidla rozhodujúce skutočnosti, o
ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému
v rozkaze, a zároveň označí dôkazy na preukázanie
svojich tvrdení. K odporu pripojí listinné dôkazy,
ktorých sa dovoláva. O tomto musí byť
prevádzkovateľ vozidla v rozkaze poučený.
Ustanovenie § 19 ods. 3 všeobecného predpisu
o správnom konaní sa nepoužije“ (ustanovenie §
22e ods. 6 cestného zákona).
„Okresný úrad v sídle kraja odmietne odpor, ak (A)
neobsahuje
predpísané
náležitosti
podľa
ustanovenia § 22e ods. 6 cestného zákona a podľa
všeobecného predpisu o správnom konaní, (B) bola
pokuta už uhradená, (C) obsahuje výlučne
uvedenie vodiča, ktorý v čase porušenia povinnosti
viedol vozidlo, uvedenie nakladajúcej organizácie
alebo uvedenie inej osoby ako osoby zodpovednej
za porušenie povinnosti“ (ustanovenie § 22e ods. 7
cestného zákona). „Okresný úrad v sídle kraja vydá
rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému
nie je prípustné odvolanie. Rozkaz nadobúda
právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na
podanie odporu alebo dňom právoplatnosti
rozhodnutia o odmietnutí odporu“ (ustanovenie §
22e ods. 8 cestného zákona). „Včas podaným
odporom,
ktorý
nebol
odmietnutý
podľa
ustanovenia § 22e ods. 7 cestného zákona, sa
rozkaz zrušuje a okresný úrad v sídle kraja
pokračuje v konaní o správnom delikte
prevádzkovateľa vozidla, ak v ustanovení § 22e
ods. 10 cestného zákona nie je ustanovené inak“
(ustanovenie § 22e ods. 9 cestného zákona).
„Ak po podaní odporu okresný úrad v sídle kraja
zistí dôvody podľa ustanovenia § 22f ods. 1
cestného
zákona,
konanie
zastaví.
Proti
rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné
odvolanie“ (ustanovenie § 22e ods. 10 cestného
zákona). „Prevádzkovateľovi vozidla, ktorému je
po podaní odporu podľa ustanovenie § 22e ods. 9
cestného zákona uložená pokuta za správny delikt
podľa ustanovenie § 22d ods. 1 cestného zákona,
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okresný úrad v sídle kraja uloží povinnosť uhradiť
štátu trovy spojené s prejednaním správneho
deliktu vo výške 30 eur. Úhrada trov konania je
príjmom štátneho rozpočtu. Trovy konania sú
splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty“
(ustanovenie § 22e ods. 11 cestného zákona). „O
odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle
kraja o správnom delikte podľa ustanovenia § 22e
ods. 1 cestného zákona vydanému v prvom stupni
rozhoduje osobitný organizačný útvar okresného
úradu v sídle kraja“ (ustanovenie § 22e ods. 12
cestného zákona). „Pokutu možno uložiť do dvoch
rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo“
(ustanovenie § 22e ods. 13 cestného zákona).
„Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď
rozhodnutie
o
jej
uložení
nadobudlo
právoplatnosť. Ak do 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia budú na platobný účet uvedený v
rozhodnutí pripísané dve tretiny z uloženej výšky
pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej
výške“ (ustanovenie § 22e ods. 14 cestného
zákona). „Pokuty uložené za správne delikty sú
príjmom štátneho rozpočtu“ (ustanovenie § 22e
ods. 15 cestného zákona).

osoba prevádzkovateľa vozidla bola nesprávne
určená, (B) bolo nesprávne alebo neúplne
vyhodnotené
porušenie
povinnosti
podľa
ustanovenia § 8a ods. 2 cestného zákona, (C)
zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa
ustanovenia § 8a ods. 2 cestného zákona zanikla,
(D) bolo v čase porušenia povinnosti podľa
ustanovenia § 8a ods. 2 cestného zákona vozidlo
alebo jazdná súprava odcudzené alebo bola
odcudzená tabuľka s evidenčným číslom vozidla“
(ustanovenie § 22f ods. 1 cestného zákona).
„Rozhodnutie o odložení veci podľa ustanovenia §
22f ods. 1 cestného zákona sa nevydáva a o
odložení
veci
sa
prevádzkovateľ
vozidla
neupovedomuje“ (ustanovenie § 22f ods. 2
cestného zákona).
Novela sa drobnými zmenami dotkla aj zákona
o správnych poplatkoch a zákona o cestnej
premávke.

 Účinnosť novely
Novela nadobúda účinnosť čiastočne (A) dňa 01
júla 2022 a čiastočne (B) dňa 01. januára 2023.

„Okresný úrad v sídle kraja vec odloží, ak (A)
nemožno zistiť prevádzkovateľa vozidla alebo
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NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Novela zákona o verejnom obstarávaní sa venuje
napríklad aj problematike ukladania pokút
Úradom pre verejné obstarávanie. Novela ďalej
obsahuje aj právnu úpravu prechodných
ustanovení, účinných od 15. júna 2022.
Dňa 22. júna 2022 Národná rada Slovenskej
republiky prijala zákon (ďalej len „novela“),
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o VO“) a ktorým sa dopĺňa zákon
č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o pohľadávkach
štátu“).

 Predmet úpravy
Novela má Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej
len „úrad“) umožniť ukladanie pokút v
závislosti od miery zavinenia a závažnosti
protiprávneho konania. Doterajšia právna úprava
obsahovala striktné určenie výšky pokuty 5% bez
ohľadu na okolnosti konkrétneho prípadu, čo
predkladatelia
novely
považovali
pri
sankcionovaní zo strany úradu za nesprávne. V
administratívnom konaní, predmetom ktorého je
zisťovanie správneho deliktu a uloženie sankcie
zaň, je podstatné, či účastník správneho
konania, ktorý sa mal svojim postupom dopustiť
porušenia zákona o VO, správny delikt spáchal a
podmienky, za ktorých k spáchaniu deliktu došlo,
ako aj následky ním vzniknuté môžu mať vplyv
len na výšku sankcie, ktorú zákon o VO
predpokladá za spáchanie správneho deliktu.
Zodpovednosť u právnických osôb za správny
delikt sa zakladá na zásade objektívnej
zodpovednosti.
Liberačné
dôvody,
pri
preukázaní ktorých dochádza k redukcii,
prípadne k zániku zodpovednosti za správny
delikt, ktoré sa uplatnia vo výške sankcie alebo
upustenia od jej uloženia, musia byť zakotvené
vo všeobecnej rovine priamo v zákone o VO,
podľa ktorého sa uskutočňuje potrestanie za
správny delikt správnym orgánom.
Nadobúdanie nájomných bytov samosprávami za
účelom ich prenájmu oprávneným fyzickým

osobám na účely sociálneho bývania je jedným z
kľúčových prvkov sociálnej politiky štátu a
významným nástrojom na rozvoj miest a obcí
Slovenska. Významný podiel nájomných bytov sa
nadobúda formou zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve, kde obec alebo mesto uzatvorí so
zhotoviteľom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a
následnú kúpnu zmluvu uzatvoria až po
postavení nájomných bytov. Financovanie počas
výstavby zabezpečuje zhotoviteľ, ktorý tak
znáša všetky riziká. Obce a samosprávy sú
verejnými obstarávateľmi a musia teda
postupovať podľa zákona o VO. Podľa
ustanovenia § 1 ods. 2 písm. c) zákona o VO sa
zákon o VO nevzťahuje na nadobúdanie
existujúcich stavieb. Výklad predmetného
ustanovenia a posúdenie, či sa vzťahuje aj na
obstarávanie nehnuteľností na základe budúcich
zmlúv spôsoboval v praxi veľký problém, čoho
dôkazom sú udelené pokuty za porušenie zákona
o VO a prebiehajúce súdne spory o neplatnosť
zmlúv alebo o preskúmanie zákonnosti
rozhodnutia úradu, ktorý pokuty ukladá. Cieľom
novely je riešiť niektoré z dôsledkov, ktoré tento
problém spôsobil. Výška pokuty je stanovená
priamo zákonom o VO a pre mnohé obce a mestá
je neúnosne vysoká. Nadobúdanie nájomných
bytov financujú mestá a obce z verejných
prostriedkov, ktoré musia v prípade zániku
poskytovania
sociálneho
bývania
vrátiť.
Dostávajú sa tak do víru veľmi nepriaznivých
situácií, pretože im hrozí nútená správa a
zastavenie ďalších rozvojových aktivít. Novela
preto stanovuje podmienky, za ktorých je možné
samosprávam odpustiť pohľadávky, ktoré voči
nim eviduje štát z titulu právoplatného
rozhodnutia o uložení pokuty pre porušenie
zákona o VO. Vzniknutou situáciou sú dotknutí aj
dobromyseľní užívatelia sociálnych nájomných
bytov, keďže v dôsledku vyhlásenia neplatnosti
zmluvy medzi samosprávou a zhotoviteľom môžu
prísť o strechu nad hlavou.
Samotnému textu novely dominujú najmä
prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15.
júna 2022 (ustanovenie § 187p zákona o VO),
upravujúce vyššie spomínanú problematiku.
„Odpúšťa sa pohľadávka štátu vzniknutá na základe
právoplatného rozhodnutia úradu o uložení pokuty
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podľa ustanovenia § 149 ods. 1 písm. a) zákona
o VO predpisu účinného do 17. apríla 2016,
ustanovenia § 182 ods. 1 písm. a) až c) alebo §
182 ods. 2 písm. a) až q) zákona o VO v období od
1. januára 2016 do 31. decembra 2021 verejnému
obstarávateľovi za správne delikty súvisiace
s obstarávaním výstavby alebo nadobudnutím
nájomných bytov, nájomných bytových jednotiek a
súvisiacej technickej vybavenosti“ (ustanovenie §
187p ods. 1 zákona o VO).
„Odpúšťa sa pohľadávka štátu vzniknutá na základe
právoplatného rozhodnutia úradu o uložení pokuty
podľa ustanovenia § 149 ods. 1 písm. a) zákona
o VO predpisu účinného do 17. apríla 2016,
ustanovenia § 182 ods. 1 písm. a) až c) alebo §
182 ods. 2 písm. a) až q) zákona o VO v období od
1. januára 2016 do 31. decembra 2021
obstarávateľovi za správne delikty súvisiace s
obstarávaním výstavby alebo nadobudnutím
nájomných bytov, nájomných bytových jednotiek a
súvisiacej technickej vybavenosti“ (ustanovenie §
187p ods. 2 zákona o VO).
„Odpustenie pohľadávky štátu podľa ustanovenia §
187p ods. 1 a 2 zákona o VO sa nevzťahuje na
pohľadávku štátu, ktorá bola do 31. decembra 2021
úplne splatená. Ak je pohľadávka štátu splatená len
sčasti alebo jej splatenie je predmetom
splátkového
kalendára,
odpustenie
podľa
ustanovenia § 187p ods. 1 a 2 zákona o VO sa
uplatní na zostatok pohľadávky štátu, ktorý nie je

splatený do 31. decembra 2021“ (ustanovenie §
187p ods. 3 zákona o VO).
„Vláda môže na návrh Ministerstva financií
Slovenskej republiky rozhodnúť o odpustení
pohľadávky štátu, ktorá vznikla na základe
právoplatného rozhodnutia úradu o uložení pokuty
podľa ustanovenia § 182 ods. 1 a 2 zákona o VO,
ak (A) pokuta bola uložená verejnému
obstarávateľovi alebo obstarávateľovi za správne
delikty súvisiace s obstarávaním výstavby alebo
nadobudnutím nájomných bytov, nájomných
bytových jednotiek alebo súvisiacej technickej
vybavenosti vykonané v období od 1. januára 2016
do 31. decembra 2021 a (B) pohľadávka štátu alebo
jej časť nie je odpustená podľa ustanovenia § 187p
ods. 1 alebo 2 zákona o VO. Ustanovenia
osobitného predpisu sa v takom prípade nepoužijú“
(ustanovenie § 187p ods. 4 zákona o VO).
V zákone o pohľadávkach štátu dochádza novelou
k doplneniu ustanovenia § 13 ods. 1 o nové
písmeno j). Po novom tak platí, že pohľadávka
štátu zaniká aj na základe osobitného predpisu,
ktorým je práve zákon o VO (ustanovenie § 13 ods.
1 písm. j) zákona o pohľadávkach štátu).

 Účinnosť novely
Novela nadobudla účinnosť dňa 15. júna 2022.
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NOVELA ZÁKONOV V SÚVISLOSTI
PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA
Za
účelom
zlepšovania
podnikateľského
prostredia prijala Národná rada Slovenskej
republiky novelu, ktorá mení alebo dopĺňa sériu
zákonov,
upravujúcich
napríklad
oblasť
živnostenského
podnikania,
účtovníctva,
sociálneho poistenia, či oblasť spotrebných daní.
Dňa 16. júna 2022 bol Národnou radou Slovenskej
republiky prijatý zákon č. 249/2022 Z. z. (ďalej
len „novela“) ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského
prostredia. Novelou sa menia a dopĺňajú
nasledovné zákony: (A) zákon č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v
znení
neskorších
predpisov
(ďalej
len
„živnostenský zákon“), (B) zákon Národnej rady
Slovenskej republiky
č. 145/1995 Z. z.
o správnych
poplatkoch
v znení
neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o správnych
poplatkoch“) a (C) zákon č. 431/2009 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o účtovníctve“), (D) zákon č. 461/2003 Z.
z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom
poistení“), (E) zákon č. 22/2004 Z. z. o
elektronickom obchode a o zmene a doplnení
zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších
predpisov
(ďalej
len
„zákon
o elektronickom obchode“), (F) zákon č. 377/2004
Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“), (G)
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o miestnych daniach“), (H) zákon
č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o tepelnej
energetike“), (I) zákon č. 473/2005 Z. z. o
poskytovaní
služieb
v
oblasti
súkromnej
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení
neskorších
predpisov
(ďalej
len
„zákon
o súkromnej bezpečnosti“), (J) zákon č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
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zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o ochrane“), (K) zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej
kombinovanej výroby a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o podpore obnoviteľných
zdrojov“), (L) zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej
dani z alkoholických nápojov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o spotrebnej dani“),
(M) zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách,
výbušných predmetoch a munícii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o výbušninách“), (N)
zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a
stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona
č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o podpore MSP“) a (O) zákon č. 60/2018 Z. z. o
technickej
normalizácii
v znení
neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o technickej
normalizácii“).

 Predmet úpravy
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyzvalo verejnosť na zasielanie podnetov na
zlepšenie podnikateľského prostredia, pričom na
základe podnetov dotknutej podnikateľskej obce
po ich dôkladnej analýze, rokovaní s odborníkmi,
zástupcami podnikateľov ako aj samotnými
gestormi
regulácie,
vybralo
opatrenia
spočívajúce
vo
vytvorení
priaznivejšieho
podnikateľského prostredia, bez významných
vplyvov na rozpočet verejnej správy. Väčšina
zmien spočíva v úprave takých povinností
podnikateľov,
ktoré
zakladajú
neúmerné
administratívne či nepriame finančné náklady.
Príčinou je ich komplikovanosť, duplicita, ale
tiež v praxi vyhodnotená absencia relevancie či
účelnosti. V niektorých prípadoch je zmena
iniciovaná v dôsledku identifikácie efektu goldplatingu, t. j. ustanoveniu prísnejšej miery
regulácie, ako vyžadujú minimálne štandardy
legislatívy Európskej únie. Súčasťou novely je
preto z oblastí vecnej pôsobnosti Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky napríklad
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zníženie počtu dní uskladnenia elektromera po
výmene (z pôvodne 60 dní na 30 dní), zrušenie
predkladania evidencie sťažností podľa zákona o
energetike či zníženie administratívnej záťaže
týkajúcej sa povinného zverejňovania cenových
návrhov u regulovaných subjektov. Z oblasti
vecnej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu a
skúšobníctvo Slovenskej republiky napríklad
umožnenie bezplatného poskytnutia pôvodných
slovenských
technických
noriem
alebo
pôvodných
technických
normalizačných
informácií, a z oblasti vecnej pôsobnosti Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví napríklad
zavedenie práva dodávateľa elektriny/plynu
započítať vzniknutý preplatok voči ostatným
pohľadávkam podľa zmluvy. Ministerstvo financií
Slovenskej republiky napríklad zdobrovoľní
zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS pre
vybrané obchodné spoločnosti a zruší podmienku
zamestnávania minimálne 10 zamestnancov v
stálom pracovnom pomere potrebnú na vydanie
oprávnenia na distribúciu alkoholických nápojov
v spotrebiteľskom balení. V oblasti vecnej
pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky
sa
zavedie
možnosť
predaja
bezdymových
tabakových
výrobkov
a
elektronických cigariet cez internet. V oblasti
vecnej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky sa napríklad predĺži oprávnenie
živnostenského úradu na zrušenie živnosti v
prípade jej nevykonávania dlhšiu dobu z 2 na 4
roky od jej založenia či liberalizujú podmienky
vzdelania a praxe na prevádzkovanie detektívnej
služby a odbornej prípravy a poradenstva.
V nasledujúcom texte prinášame len prehľad
najdôležitejších zmien a zároveň odkazujeme aj
na plné znenie novely.

 Živnostenský zákon
V rámci živnostenského zákona sa novelou najmä
predlžuje z dvoch na štyri roky lehota, po uplynutí
ktorej môže živnostenský úrad zrušiť živnosť, ak
podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť po vzniku
živnostenského oprávnenia alebo ak túto živnosť
bez pozastavenia prevádzkovania živnosti prestal
prevádzkovať (ustanovenie § 58 ods. 2 písm. b)
živnostenského zákona).
Podstatou zmien, ktoré novela priniesla do zákona
o správnych poplatkoch je nové prechodné
ustanovenie § 19s zákona o správnych poplatkoch,
upravujúca najmä položku 154 časti VIII. (Finančná

správa a obchodná činnosť) sadzobníka správnych
poplatkov (ustanovenie § 19s ods. 2 zákona
o správnych poplatkov).

 Zákon o účtovníctve
V zákone o účtovníctve sa v záujme zníženia
administratívnej náročnosti pri vedení účtovníctva
pre účtovné jednotky, ktoré spĺňajú veľkostné
kritéria ustanovené v ustanovení § 17a ods. 2
zákona o účtovníctve, upravuje povinnosť na
možnosť
viesť
účtovníctvo
a
zostavovať
individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS. Účtovná
jednotka však bude zaradená medzi subjekty
verejného záujmu podľa zákona o účtovníctve, ak
splní veľkostné kritéria bez ohľadu na používané
účtovné štandardy (ustanovenia § 2 ods. 14, § 17a
ods. 2, 3 a 6 zákona o účtovníctve).

 Zákon o sociálnom poistení
Novela do zákona o sociálnom poistení prináša
doplnenie nového ustanovenia § 170 ods. 27
zákona o sociálnom poistení.
„Sociálna poisťovňa poskytuje na základe žiadosti
Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky zo
svojho informačného systému údaje spracované
spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku
konkrétnej dotknutej osobe bez použitia
dodatočných informácií o poistencoch, o poistných
vzťahoch fyzickej osoby, vymeriavacích základoch
a údaje o zamestnávateľoch, vrátane historických
údajov,
v
rozsahu
nevyhnutnom
pre
vyhodnocovanie efektivity podporných programov
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a
pre analýzu vplyvov regulácií na podnikateľské
prostredie. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
požiada o poskytovanie údajov prostredníctvom
spoločného modulu automatizovaným spôsobom
podľa osobitných predpisov“ (ustanovenie § 170
ods. 27 zákona o sociálnom poistení).

 Zákon o ochrane nefajčiarov
Prerodom si v rámci zákona o ochrane nefajčiarov
prešlo najmä ustanovenie § 6 zákona o ochrane
nefajčiarov („Predaj tabakových výrobkov,
výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a
neobsahujú tabak, bezdymových tabakových
výrobkov a elektronických cigariet“).
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„Zakazuje sa predaj tabakových výrobkov,
výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú
tabak, bezdymových tabakových výrobkov a
elektronických cigariet, (A) v predajniach potravín
okrem predajní, ktoré majú na ich predaj
vyčlenený samostatný priestor alebo stojan, (B) v
predajniach s tovarom určeným predovšetkým pre
deti, (C) v predškolských zariadeniach, na detských
ihriskách, v základných školách, v stredných
školách, v školských zariadeniach, na vysokých
školách a v študentských domovoch, (D) v
zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach
sociálnych služieb vrátane stánkov, bufetov a iných
predajných miest, ktoré sa nachádzajú v týchto
zariadeniach“ (ustanovenie § 6 ods. 1 zákona
o ochrane nefajčiarov).
„Predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú
určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
bezdymových tabakových výrobkov, nikotínových
vrecúšok a elektronických cigariet na diaľku, je
možný len v prípade, ak predajca používa systém
overovania veku, pomocou ktorého možno v čase
predaja overiť, či kupujúci spĺňa požiadavku
minimálneho veku 18 rokov a poskytne Slovenskej
obchodnej inšpekcii podrobné informácie o
systéme overovania veku a jeho fungovaní“
(ustanovenie § 6 ods. 2 zákona o ochrane
nefajčiarov).
„Zakazuje sa predávať tabakové výrobky, výrobky,
ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
bezdymové tabakové výrobky a elektronické
cigarety osobám mladším ako 18 rokov“
(ustanovenie § 6 ods. 3 zákona o ochrane
nefajčiarov). „Každý, kto predáva tabakové
výrobky, výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a
neobsahujú tabak, bezdymové tabakové výrobky a
elektronické cigarety, je povinný odoprieť ich
predaj osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov“
(ustanovenie § 6 ods. 4 zákona o ochrane
nefajčiarov). „Zakazuje sa predaj tabakových
výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a
neobsahujú tabak, bezdymových tabakových
výrobkov a elektronických cigariet z automatov“
(ustanovenie § 6 ods. 5 zákona o ochrane
nefajčiarov).

 Zákon o ochrane
Novela ďalej do zákona o ochrane dopĺňa
napríklad nové ustanovenie § 30 ods. 8 zákona
o ochrane.

„Právnická osoba, ktorej jediným štatutárnym
zástupcom je jej spoločník, ktorý je fyzickou
osobou, alebo konateľ, ktorý je fyzickou osobou, na
základe zmluvy o výkone funkcie konateľa, bez
ohľadu na to, či je alebo nie je táto fyzická osoba
zároveň zamestnancom právnickej osoby je
povinná zabezpečiť a plniť povinnosti pri ochrane
zdravia pri práci v rozsahu povinností fyzickej
osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné
fyzické osoby uvedené v ustanovení § 30 ods. 6
zákona o ochrane, ak fyzická osoba v
jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným
vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo
štvrtej kategórie“ (ustanovenie § 30 ods. 8 zákona
o ochrane).

 Zákon o MSP
Zákon o MSP je po novom doplnený o nové
ustanovenia § 10 ods. 3 a 4 zákona o podpore MSP:
„Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
poskytuje na základe žiadosti Ministerstvu
hospodárstva Slovenskej republiky zo svojho
informačného systému údaje získané z daňových
priznaní k dani z príjmov právnickej osoby, k dani
z pridanej hodnoty a k dani z príjmov fyzickej
osoby (typ B) vrátane identifikačného čísla
organizácie, daňového identifikačného čísla a
identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty v
rozsahu
nevyhnutnom
pre
vyhodnocovanie
efektivity podporných programov Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky a pre analýzu
vplyvov regulácií na podnikateľské prostredie na
úrovni podnikateľov. Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky je povinné osobné údaje
získané podľa prvej vety anonymizovať ihneď, ako
je to možné, najneskôr do troch mesiacov od ich
získania“ (ustanovenie § 10 ods. 3 zákona
o podpore MSP).
„Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je
povinné osobné údaje získané podľa osobitného
predpisu anonymizovať ihneď, ako je to možné,
najneskôr do troch mesiacov od ich získania“
(ustanovenie § 10 ods. 4 zákona o podpore MSP).

 Zákon o technickej normalizácii
Do zákona o technickej normalizácii novela
dopĺňa napríklad nové ustanovenie § 14 ods. 7
zákona o technickej normalizácii.
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„Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán
udelí súhlas na bezodplatné citovanie časti
pôvodnej slovenskej technickej normy alebo časti
pôvodnej technickej normalizačnej informácie
zverejnenej podľa ustanovenia § 15a ods. 2 zákona
o technickej normalizácii bezodkladne, najneskôr
do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia

žiadosti o udelenie súhlasu“ (ustanovenie § 14 ods.
7 zákona o technickej normalizácii).

 Účinnosť novely
Novela nadobudla účinnosť dňa 01. septembra
2022.
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ZÁKON O ŠPECIÁLNOM SPÔSOBE HLASOVANIA VO VOĽBÁCH
V októbri 2022 sa na Slovensku budú konať
spojené voľby do orgánov samosprávy obcí
a orgánov samosprávnych krajov. Národná rada
Slovenskej republiky prijala zákon o špeciálnom
spôsobe hlasovania, upravujúci podmienky
a spôsob hlasovania v uvedených voľbách, a to
najmä v kontexte hlasovania osôb s obmedzenou
osobnou slobodou z dôvodu ochrany verejného
zdravia pred ochorením COVID-19.
Dňa 10. mája 2022 bol prijatý zákon č. 185/2022
Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách
do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do
orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú
v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
(ďalej len „zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania
vo voľbách“). Zákonom o špeciálnom spôsobe
hlasovania vo voľbách sa mení a dopĺňa aj (A) zákon
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení uznesenia Ústavného súdu
Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z. v znení
neskorších
predpisov
(ďalej
len
„zákon
o podmienkach výkonu volebného práva“) a (B)
zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani
a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o volebnej kampani“).

 Živnostenský zákon
Zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách
je tvorený deviatimi ustanoveniami, upravujúcim
nasledujúce oblasti: (1) úvodné ustanovenia, (2)
oprávnený volič, (3) špeciálny volebný obvod, (4)
špeciálna volebná komisia, (5) špeciálne
zoznamy oprávnených voličov, (6) špeciálny
spôsob hlasovania, (7) zisťovanie výsledkov
hlasovania, (8) materiálne a personálne
zabezpečenie, (9) spoločné ustanovenia.
Na úvod sa zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania
vo voľbách okrem úvodných ustanovení venuje
problematike oprávneného vodiča a špeciálneho
volebného obvodu.

„Tento zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách upravuje právo osôb, ktoré majú zákonom
ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu
ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID19, hlasovať vo voľbách do orgánov samosprávy
obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych
krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň
a v rovnakom čase (ďalej len „spojené voľby“)“
(ustanovenie § 1 ods. 1 zákona o špeciálnom
spôsobe hlasovania vo voľbách). „Postup podľa
tohto zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách sa uplatní, ak sa k 30. septembru 2022
vyhláškou
Úradu
verejného
zdravotníctva
Slovenskej republiky z dôvodu ochrany verejného
zdravia pred ochorením COVID-19 nariadi izolácia
osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 alebo
karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s
osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19“
(ustanovenie § 1 ods. 2 zákona o špeciálnom
spôsobe hlasovania vo voľbách).
„Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo
hlasovať v spojených voľbách podľa zákona
o podmienkach výkonu volebného práva a ktorá má
ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú
karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany
verejného zdravia pred ochorením COVID-19;
oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň
konania spojených volieb žije s oprávneným
voličom v spoločnej domácnosti“ (ustanovenie § 2
ods. 1 zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách). „Prekážka práva voliť u osoby, ktorá má
zákonom o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách ustanovené obmedzenie osobnej slobody z
dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením
COVID-19, sa nevzťahuje na oprávneného voliča,
ktorý požiada o špeciálny spôsob hlasovania v
spojených
voľbách
podľa
tohto
zákona
o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách
o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách“
(ustanovenie § 2 ods. 2 zákona o špeciálnom
spôsobe hlasovania vo voľbách).
„Na zabezpečenie hlasovania oprávnených voličov,
ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania v
spojených voľbách, sa určujú špeciálne volebné
obvody. Zoznam obcí a vojenských obvodov
patriacich do územia špeciálneho volebného
obvodu je uvedený v prílohe“ (ustanovenie § 3
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zákona o špeciálnom
voľbách).

spôsobe

hlasovania

vo

Zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách
sa v ďalších častiach venuje aj špeciálnej volebnej
komisii, špeciálnym zoznamom oprávnených
voličov a špeciálnemu spôsobu hlasovania.
„Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania
sa pre každý špeciálny volebný obvod zriaďuje
špeciálna volebná komisia“ (ustanovenie § 4 ods. 1
zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách). „Územný obvod špeciálnej volebnej
komisie je zhodný s územným obvodom
špeciálneho volebného obvodu“ (ustanovenie § 4
ods. 2 zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách). „Sídlom špeciálnej volebnej komisie je
obec, mesto, v hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť
podľa prílohy (ďalej len „určená obec“)“
(ustanovenie § 4 ods. 3 zákona o špeciálnom
spôsobe hlasovania vo voľbách). „Špeciálna
volebná komisia má najmenej osem členov. Do
špeciálnej volebnej komisie môže delegovať po
jednom členovi politická strana alebo politické
hnutie (ďalej len „politická strana“) alebo koalícia,
ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do
obecného
zastupiteľstva
určenej
obce“
(ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o špeciálnom
spôsobe hlasovania vo voľbách). „Oznámenie o
delegovaní člena doručí politická strana alebo
koalícia starostovi určenej obce najneskôr 20 dní
predo
dňom
konania
spojených
volieb“
(ustanovenie § 4 ods. 5 zákona o špeciálnom
spôsobe hlasovania vo voľbách).
„Ak špeciálna volebná komisia nie je utvorená
spôsobom ustanoveným v ustanovení § 4 ods. 4
zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách
alebo ak sa počet jej členov zníži pod osem,
chýbajúcich členov vymenuje starosta určenej
obce“ (ustanovenie § 4 ods. 6 zákona o špeciálnom
spôsobe hlasovania vo voľbách). „Člen špeciálnej
volebnej komisie sa ujíma svojej funkcie najskôr na
prvom zasadnutí špeciálnej volebnej komisie
podpísaním sľubu“ (ustanovenie § 4 ods. 7 zákona
o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách).
„Členstvo v špeciálnej volebnej komisii zaniká
dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní
člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho
delegovala,
alebo
doručením
písomného
oznámenia člena o vzdaní sa funkcie starostovi
určenej obce. Členstvo v špeciálnej volebnej
komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub
najneskôr desať dní predo dňom konania spojených
volieb. Späťvzatie kandidátnej listiny politickou

stranou alebo koalíciou má za následok zánik
členstva tejto politickej strany alebo koalície v
špeciálnej volebnej komisii“ (ustanovenie § 4 ods.
8 zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách).
„Prvé zasadnutie špeciálnej volebnej komisie zvolá
starosta určenej obce tak, aby sa uskutočnilo
najskôr 12 dní a najneskôr 10 dní predo dňom
konania spojených volieb“ (ustanovenie § 4 ods. 9
zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách). „Na prvom zasadnutí špeciálnej volebnej
komisie starosta určenej obce určí žrebom zo
všetkých členov špeciálnej volebnej komisie
poradie, v akom budú členovia špeciálnej volebnej
komisie vyslaní v deň konania spojených volieb so
špeciálnou prenosnou volebnou schránkou (ďalej
len „špeciálna schránka“) k oprávneným voličom,
ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania podľa
tohto zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách“ (ustanovenie § 4 ods. 10 zákona
o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách).
„Hlasovanie do špeciálnej schránky zabezpečujú
vždy dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej
komisie. Ak v deň konania spojených volieb bude z
dôvodu podstatného zvýšenia počtu oprávnených
voličov, ktorí požiadali o špeciálny spôsob
hlasovania, alebo z iných závažných dôvodov
potrebné zabezpečiť vyslanie ďalších členov
špeciálnej volebnej komisie so špeciálnou
schránkou,
starosta
určenej
obce
po
predchádzajúcom súhlase predsedu okresnej
volebnej komisie rozhodne o počte ďalších
vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie v
poradí určenom žrebom podľa ustanovenia § 4 ods.
10 zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách. Ak z dôvodu veľkého počtu oprávnených
voličov, ktorí požiadali o špeciálny spôsob
hlasovania, nebude možné zabezpečiť špeciálny
spôsob hlasovania vyslaním všetkých členov
špeciálnej volebnej komisie, starosta určenej obce
po predchádzajúcom súhlase prednostu okresného
úradu vymenuje ďalších členov špeciálnej volebnej
komisie v potrebnom počte“ (ustanovenie § 4 ods.
11 zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách). „Ak v územnom obvode špeciálnej
volebnej komisie na základe informácie podľa
ustanovenia § 5 ods. 6 zákona o špeciálnom
spôsobe hlasovania vo voľbách nepožiada žiaden z
oprávnených voličov o špeciálny spôsob hlasovania,
špeciálna volebná komisia nezačne vykonávať
svoju činnosť; starosta určenej obce oznámi túto
skutočnosť špeciálnej volebnej komisii a
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predsedovi okresnej volebnej komisie do 16.
hodiny v posledný pracovný deň predo dňom
konania spojených volieb“ (ustanovenie § 4 ods. 12
zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách). „Ak starosta určenej obce nesplní úlohy
podľa ustanovenia § 4 ods. 6 a 9 až 12 zákona
o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách,
bezodkladne zabezpečí ich splnenie prednosta
okresného úradu“ (ustanovenie § 4 ods. 13 zákona
o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách).
„Na účel vykonania špeciálneho spôsobu hlasovania
v spojených voľbách podľa tohto zákona
o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách
o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách sa
vyhotovuje
osobitne
špeciálny
zoznam
oprávnených voličov pre voľby do orgánov
samosprávnych krajov a osobitne špeciálny zoznam
oprávnených voličov pre voľby do orgánov
samosprávy obcí (ďalej len „špeciálne zoznamy
voličov“), a to podľa príslušného volebného obvodu
pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa
miesta trvalého pobytu oprávneného voliča, ktorý
požiadal
o
špeciálny
spôsob
hlasovania“
(ustanovenie § 5 ods. 1 zákona o špeciálnom
spôsobe hlasovania vo voľbách). „Špeciálne
zoznamy voličov vyhotovuje zapisovateľ miestnej
volebnej komisie a v meste zapisovateľ mestskej
volebnej komisie (ďalej len „zapisovateľ“) na
základe žiadosti oprávneného voliča o špeciálny
spôsob hlasovania v rozsahu údajov podľa
ustanovenia § 5 ods. 4 zákona o špeciálnom
spôsobe hlasovania vo voľbách“ (ustanovenie § 5
ods. 2 zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách).
„Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny
spôsob hlasovania zapisovateľovi obce svojho
trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej
osoby, a to telefonicky v úradných hodinách obce
svojho trvalého pobytu; v posledný pracovný deň
predo dňom konania spojených volieb môže podať
žiadosť najneskôr do 12. hodiny“ (ustanovenie § 5
ods. 3 zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách). „Oprávnený volič v žiadosti oznámi
zapisovateľovi údaje v rozsahu (A) meno a
priezvisko, (B) rodné číslo, (C) adresa trvalého
pobytu, (D) adresa miesta, na ktorom žiada
vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je
odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta,
na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym
spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného
obvodu
pre
voľby
poslancov
obecného
zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu
oprávneného voliča, (E) telefonický kontakt“

(ustanovenie § 5 ods. 4 zákona o špeciálnom
spôsobe hlasovania vo voľbách).
„Na účel podávania žiadosti podľa ustanovenia § 5
ods. 3 zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách obec najneskôr päť pracovných dní predo
dňom konania spojených volieb zverejní na úradnej
tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má
zriadené, telefonický kontakt na zapisovateľa“
(ustanovenie § 5 ods. 5 zákona o špeciálnom
spôsobe hlasovania vo voľbách). „V posledný
pracovný deň predo dňom konania spojených volieb
do 14. hodiny oznámi zapisovateľ starostovi
určenej obce počet oprávnených voličov, ktorí
požiadali o špeciálny spôsob hlasovania v
jednotlivých volebných obvodoch“ (ustanovenie § 5
ods. 6 zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách). „Zapisovateľ zabezpečí vyčiarknutie
oprávneného voliča, ktorý požiadal o špeciálny
spôsob hlasovania, zo zoznamu voličov v obci
trvalého pobytu oprávneného voliča s poznámkou,
že požiadal o špeciálny spôsob hlasovania“
(ustanovenie § 5 ods. 7 zákona o špeciálnom
spôsobe hlasovania vo voľbách). „Najneskôr hodinu
pred začatím hlasovania odovzdá zapisovateľ
špeciálne zoznamy voličov okrskovej volebnej
komisii volebného okrsku s najnižším poradovým
číslom v príslušnom volebnom obvode pre voľby
poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta
trvalého pobytu voliča (ďalej len „príslušná
okrsková volebná komisia“)“ (ustanovenie § 5 ods.
8 zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách).
„Oprávnený volič, ktorý požiadal o špeciálny
spôsob hlasovania (ďalej len „volič“), hlasuje podľa
tohto zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách do špeciálnej schránky v deň konania
spojených volieb v mieste svojho trvalého pobytu
alebo pobytu podľa ustanovenia § 5 ods. 4 písm. d)
zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách. Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je
prípustné“ (ustanovenie § 6 ods. 1 zákona
o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách).
„Špeciálny spôsob hlasovania sa nevykonáva v
zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje
ústavná zdravotná starostlivosť na lôžku“
(ustanovenie § 6 ods. 2 zákona o špeciálnom
spôsobe hlasovania vo voľbách). „Špeciálna
volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich
členov v poradí určenom žrebom podľa ustanovenia
§ 4 ods. 10 zákona o špeciálnom spôsobe
hlasovania vo voľbách. Vyslaní členovia špeciálnej
volebnej komisie sa dostavia do volebného okrsku
podľa ustanovenia § 5 ods. 8 zákona o špeciálnom
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spôsobe hlasovania vo voľbách, v ktorom si od
príslušnej okrskovej volebnej komisie prevezmú (A)
špeciálne zoznamy voličov, (B) špeciálnu schránku
pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
označenú nápisom „Špeciálna volebná schránka pre
voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022“,
názvom obce a číslom volebného obvodu pre voľby
poslancov obecného zastupiteľstva, (C) špeciálnu
schránku pre voľby do orgánov samosprávy obcí
označenú nápisom „Špeciálna volebná schránka pre
voľby do orgánov samosprávy obcí 2022“, názvom
obce a číslom volebného obvodu pre voľby
poslancov obecného zastupiteľstva, (D) hlasovacie
lístky pre voľby do orgánov samosprávnych krajov,
(E) hlasovacie lístky pre voľby do orgánov
samosprávy obcí, (F) obálky na hlasovanie vo
voľbách do orgánov samosprávnych krajov, (G)
obálky na hlasovanie vo voľbách do orgánov
samosprávy obcí“ (ustanovenie § 6 ods. 3 zákona
o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách).
„Po príchode na miesto špeciálneho spôsobu
hlasovania vyslaní členovia špeciálnej volebnej
komisie vyzvú voliča na hlasovanie a na mieste
zotrvajú desať minút. Ak sa volič v tejto lehote
napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať,
platí, že volič hlasovanie odmietol“ (ustanovenie §
6 ods. 4 zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania
vo voľbách). „Volič preukazuje vyslaným členom
špeciálnej volebnej komisie svoju totožnosť
občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte
pre cudzinca. Ak ide o obvineného alebo
odsúdeného, preukazuje sa jeho totožnosť
preukazom
odsúdeného
alebo
preukazom
obvineného, alebo svedectvom dvoch príslušníkov
Zboru väzenskej a justičnej stráže prítomných v
miestnosti ústavu na výkon väzby alebo v
miestnosti ústavu na výkon trestu odňatia slobody,
v ktorej sa má hlasovanie vykonať“ (ustanovenie §
6 ods. 6 zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania
vo voľbách). „Vyslaný člen špeciálnej volebnej
komisie vydá voličovi najskôr hlasovacie lístky pre
voľby do orgánov samosprávnych krajov a obálku na
hlasovanie vo voľbách do orgánov samosprávnych
krajov. Prevzatie podľa prvej vety volič potvrdí
vlastnoručným podpisom v špeciálnom zozname
voličov pre voľby do orgánov samosprávnych
krajov; ak tak urobiť nemôže alebo ak prevzatie
odmietne podpísať, vyslaný člen špeciálnej
volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v
špeciálnom zozname voličov pre voľby do orgánov
samosprávnych krajov. Po prevzatí hlasovacích
lístkov a obálky podľa prvej vety vyslaný člen
špeciálnej volebnej komisie zakrúžkuje poradové
číslo voliča v špeciálnom zozname voličov pre voľby

do orgánov samosprávnych krajov“ (ustanovenie §
6 ods. 6 zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania
vo voľbách).
„Vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie vydá
voličovi následne hlasovacie lístky pre voľby do
orgánov samosprávy obcí a obálku na hlasovanie vo
voľbách do orgánov samosprávy obcí. Prevzatie
podľa prvej vety volič potvrdí vlastnoručným
podpisom v špeciálnom zozname voličov pre voľby
do orgánov samosprávy obcí; ak tak urobiť nemôže
alebo ak prevzatie odmietne podpísať, vyslaný člen
špeciálnej volebnej komisie poznamená túto
skutočnosť v špeciálnom zozname voličov pre voľby
do orgánov samosprávy obcí. Po prevzatí
hlasovacích lístkov a obálky podľa prvej vety
vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie
zakrúžkuje poradové číslo voliča v špeciálnom
zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávy
obcí“ (ustanovenie § 6 ods. 7 zákona o špeciálnom
spôsobe hlasovania vo voľbách). „Vyslaný člen
špeciálnej volebnej komisie vykoná pri podpise
voliča opatrenia na ochranu osobných údajov
ostatných voličov zapísaných v špeciálnych
zoznamoch voličov“ (ustanovenie § 6 ods. 8 zákona
o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách). „Ak
volič odmietne hlasovať vo voľbách do orgánov
samosprávnych krajov alebo vo voľbách do orgánov
samosprávy obcí, vyslaný člen špeciálnej volebnej
komisie poznamená túto skutočnosť v príslušnom
špeciálnom zozname voličov a materiály na
hlasovanie voličovi nevydá; poradové číslo voliča v
príslušnom
špeciálnom
zozname
voličov
nezakrúžkuje“ (ustanovenie § 6 ods. 9 zákona
o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách). „Po
úprave hlasovacích lístkov a ich vložení do
príslušných obálok volič pred vyslanými členmi
špeciálnej volebnej komisie vloží obálku na
hlasovanie vo voľbách do orgánov samosprávnych
krajov do špeciálnej schránky pre voľby do orgánov
samosprávnych krajov a obálku na hlasovanie vo
voľbách do orgánov samosprávy obcí do špeciálnej
schránky pre voľby do orgánov samosprávy obcí.
Nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne
upravené hlasovacie lístky volič znehodnotí pred
vyslanými členmi špeciálnej volebnej komisie“
(ustanovenie § 6 ods. 10 zákona o špeciálnom
spôsobe hlasovania vo voľbách).
„Po skončení hlasovania voličov zapísaných v
špeciálnych
zoznamoch
voličov
príslušného
volebného obvodu pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva vyslaní členovia špeciálnej volebnej
komisie odovzdajú príslušnej okrskovej volebnej
komisii špeciálnu schránku pre voľby do orgánov
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samosprávnych krajov a špeciálnu schránku pre
voľby do orgánov samosprávy obcí, ktorá ich
zapečatí a odloží vo volebnej miestnosti tak, aby
sa zabránilo manipulácii s nimi. Ďalej vyslaní
členovia špeciálnej volebnej komisie odovzdajú
príslušnej okrskovej volebnej komisii špeciálny
zoznam
voličov
pre
voľby
do
orgánov
samosprávnych krajov, ktorý príslušná okrsková
volebná komisia pripojí k zoznamu voličov pre
voľby do orgánov samosprávnych krajov príslušného
volebného okrsku, a špeciálny zoznam voličov pre
voľby do orgánov samosprávy obcí, ktorý príslušná
okrsková volebná komisia pripojí k zoznamu voličov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí príslušného
volebného okrsku“ (ustanovenie § 6 ods. 11 zákona
o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách).
„Špeciálna volebná komisia ukončí svoju činnosť
odovzdaním špeciálnych schránok a špeciálnych
zoznamov voličov príslušnej okrskovej volebnej
komisii v poslednom volebnom obvode pre voľby
poslancov obecného zastupiteľstva v územnom
obvode špeciálnej volebnej komisie, pre ktorý
vykonávala svoju činnosť a oznámi túto skutočnosť
okresnej volebnej komisii“ (ustanovenie § 6 ods.
12 zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách).
Na záver zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách
upravuje
zisťovania
výsledkov
hlasovania,
materiálne
a personálne
zabezpečenie a spoločné ustanovenia.
„Pri zisťovaní výsledkov volieb do orgánov
samosprávnych krajov dá predseda príslušnej
okrskovej volebnej komisie po otvorení volebnej
schránky pre voľby do orgánov samosprávnych
krajov a prenosnej volebnej schránky pre voľby do
orgánov samosprávnych krajov otvoriť aj špeciálnu
schránku pre voľby do orgánov samosprávnych
krajov. Príslušná okrsková volebná komisia obsah
všetkých volebných schránok podľa prvej vety
zmieša“ (ustanovenie § 7 ods. 1 zákona
o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách). „Pri
zisťovaní výsledkov volieb do orgánov samosprávy
obcí dá predseda príslušnej okrskovej volebnej
komisie po otvorení volebnej schránky pre voľby do
orgánov samosprávy obcí a prenosnej volebnej
schránky pre voľby do orgánov samosprávy obcí
otvoriť aj špeciálnu schránku pre voľby do orgánov
samosprávy obcí. Príslušná okrsková volebná
komisia obsah všetkých volebných schránok podľa
prvej vety zmieša“ (ustanovenie § 7 ods. 2 zákona
o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách).
„Príslušná okrsková volebná komisia posudzuje
hlasy a zisťuje výsledky hlasovania podľa

ustanovenia § 29 až 31, § 195c a 195d zákona
o podmienkach
výkonu
volebného
práva“
(ustanovenie § 7 ods. 3 zákona o špeciálnom
spôsobe hlasovania vo voľbách).
„Materiálne prostriedky potrebné na činnosť
špeciálnej
volebnej
komisie,
umiestnenie
špeciálnej volebnej komisie, osoby na organizačnú
a technickú prípravu špeciálneho spôsobu
hlasovania a jeho vykonanie, osobné motorové
vozidlo a vodiča na účel prepravy vyslaných členov
špeciálnej volebnej komisie zabezpečuje určená
obec“ (ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o špeciálnom
spôsobe hlasovania vo voľbách). „Na účel úhrady
výdavkov spojených so špeciálnym spôsobom
hlasovania podľa tohto zákona sa špeciálna volebná
komisia považuje za okrskovú volebnú komisiu
podľa zákona o podmienkach výkonu volebného
práva. Pri úhrade výdavkov súvisiacich s jej
činnosťou sa postupuje podľa vyhlášky Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o
výdavkoch spojených s voľbami v znení neskorších
predpisov“ (ďalej len „Vyhláška“) (ustanovenie § 8
ods. 2 zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách). „Členovi špeciálnej volebnej komisie
patrí za členstvo v špeciálnej volebnej komisii
odmena 30 eur a za výkon funkcie vyslaného člena
špeciálnej volebnej komisie mu patrí odmena 170
eur, ak v tento deň nemá nárok na náhradu mzdy
alebo náhradu platu podľa zákona o podmienkach
výkonu volebného práva“ (ustanovenie § 8 ods. 3
zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách). „Vodič zabezpečujúci prepravu vyslaných
členov špeciálnej volebnej komisie sa na účely
odmeňovania považuje za člena špeciálnej
volebnej komisie a patrí mu odmena 170 eur“
(ustanovenie § 8 ods. 4 zákona o špeciálnom
spôsobe hlasovania vo voľbách). „Odmenu podľa
ustanovenia § 8 ods. 3 a 4 zákona o špeciálnom
spôsobe hlasovania vo voľbách vypláca určená
obec. Pri úhrade odmeny člena špeciálnej volebnej
komisie a vodiča sa postupuje podľa Vyhlášky“
(ustanovenie § 8 ods. 5 zákona o špeciálnom
spôsobe hlasovania vo voľbách). „Zapisovateľovi
patrí odmena vo výške odmeny zapisovateľa
okrskovej volebnej komisie ustanovenej pre
spojené voľby podľa ustanovenia § 195b ods. 5
zákona o podmienkach výkonu volebného práva“
(ustanovenie § 8 ods. 6 zákona o špeciálnom
spôsobe hlasovania vo voľbách).
„Každý, kto je oprávnený oboznamovať sa s
osobnými údajmi podľa tohto zákona o špeciálnom
spôsobe hlasovania vo voľbách, je povinný
zachovávať o nich mlčanlivosť“ (ustanovenie § 9
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ods. 1 zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo
voľbách). „Na právne vzťahy neupravené týmto
zákonom sa vzťahuje zákon o podmienkach výkonu
volebného práva“ (ustanovenie § 9 ods. 2 zákona
o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách).
„Podrobnosti o používaní ochranných prostriedkov
pre členov špeciálnej volebnej komisie a vodiča
zabezpečujúceho prepravu členov špeciálnej
volebnej
komisie
určí
Úrad
verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky“ (ustanovenie §

9 ods. 3 zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania
vo voľbách).

 Účinnosť novely
Zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách
nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia (31. mája
2022).
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Informácie uvedené v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno
z neho odvodzovať žiadne práva ani povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej
povahy a aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností
prípadu. Z uvedených dôvodov pri konkrétnych právnych riešeniach preto vždy odporúčame konzultácie.
I keď bulletin nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody
vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií uvedených v tomto dokumente.
Obsah bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO nie je možné využívať pre účely zisku, ponúkať svojim
klientom ako svoj vlastný alebo publikovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ULC
Čarnogurský s.r.o. V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo o poskytnutie individuálneho poradenstva
či konzultácií nás neváhajte kontaktovať.
V prípade, že naďalej nechcete byť adresátom tejto služby, kontaktujte nás na e-mailovej adrese
probono@ulclegal.com. Ďakujeme.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, autora článkov JUDr. Martina Točeka prostredníctvom
emailovej adresy jurkovic@ulclegal.com.
© ULC Čarnogurský, 2022
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