
1. NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV 
Zmeny, ktoré prináša novela zákona o dani z príjmov sa dotknú viacerých oblastí. Novela zmení odpisovanie hmotného majetku,
uplatňovanie daňových výdavkov, alebo finančný lízing. Ide o novelu, ktorá sa zameriava na konsolidáciu verejných financií,
ako aj na podporu podnikateľského prostredia. V našom článku Vás oboznámime s najdôležitejšími zmenami. 

2. VYJADRENIE SA K PODKLADOM ROZHODNUTIA V SPRÁVNOM KONANÍ
Účastník správneho konania má právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, spôsobu zistenia, prípadne
navrhnúť dôkazy. Ide o právo účastníka konania. Obsahom nášho článku je vysvetlenie jednotlivých podmienok aplikácie uvede-
ného práva účastníka konania. 

3. NOVÝ ZÁKON O ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI 
Zákon o energetickej efektívnosti čiastočne transponuje európsku smernicu, ako aj reaguje na problémy ktoré vyplynuli z praxe.
Ide o úplne nový zákon upravujúci problematiku doteraz zákonom neupravenú, respektíve upravenú nedostatočne. Jednou z naj-
dôležitejších zmien je zmena systému povinného energetického auditu. 

4. NOVELA ZÁKONA O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Účelom prijatej novely je odstrániť nedostatky zákona, ktoré boli vytknuté zo strany Európskej komisie. Ide najmä o odstránenie
nedostatočného prepojenia procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností s následnými povoľovacím konaním. 

5. ZMENY V OBČIANSKOM SÚDNOM PORIADKU
Aktuálna novela Občianskeho súdneho poriadku ustanovila okrem iného, najmä povinnosť vyhotovovania zvukového záznamu 
z pojednávaní. O ďalších vybraných čiastkových zmenách sa dočítate v našom článku.

6. PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA ZÁKONA O SPOTREBITEĽSKÝCH ÚVEROCH
Vládny návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch by mal podľa dôvodovej správy prispieť k transparentnosti a zvýšeniu
výkonu dohľadu na trhu poskytovateľov spotrebiteľských úverov najmä prostredníctvom zavedenia povoľovacieho procesu pre
veriteľov a zavedenie povinnosti nahliadania do registra údajov o spotrebiteľských úveroch z dôvodu posúdenia schopnosti spo -
tre biteľa splácať spotrebiteľský úver. O ďalších pripravovaných kľúčových zmenách sa dočítate v našom článku. 

11/2014

PRO BONO



Dňom 1. januára 2015 nadobudne účin-
nosť zákon č. 333/2014 Z. z. (ďalej len
„novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zá-
kon č. 595/2003 Z. z. o dani z príj mov.
Novela súčasne mení aj niektoré súvi-
siace právne predpisy. 

Jedným z okruhov zmien, ktoré zavedie
novela, je odpisovanie hmotného majet-
ku. Odpisové skupiny určené súčasným
znením ust. § 26 ods. 1 novela rozšíri zo
súčasných 4 skupín na 6 skupín. Aktuálnu
3. odpisovú skupinu s dobou odpisova-
nia 12 rokov novela rozdelí na 3. skupinu
s odpisovou dobou 8 rokov a 4. skupinu
s dobou odpisovania 12 rokov. Podobne
bude rozdelená súčasná 4. odpisová sku-
pina s dobou odpisovania 20 rokov na
5. odpisovú skupinu s dobou odpisovania
20 rokov a 6. skupinu s odpisovou dobou
40 rokov. Zaradenie hmotného majet-
ku do odpisových skupín bude upravo-
vať nové znenie prílohy č. 1 k zá konu
o dani z príjmov.

Zrýchlené odpisovanie hmotného majet-
ku bude podľa nového znenia ust. § 26
ods. 3 možné len pre majetok zarade-
ný do 2. alebo 3. odpisovej skupiny.
Hmot ný majetok zaradený do ostatných
skupín bude možné odpisovať len metó-
dou rovnomerného odpisovania. Hmot -
ný majetok prenajatý formou finanč-
ného lízingu sa podľa nového znenia
ust. § 26 ods. 8 bude odpisovať v zá vis -
losti od odpisovej skupiny, do ktorej
bude zaradený, teda rovnomerne ale-
bo zrýchlene. Jeho odpisovanie mesač-
ne počas doby trvania nájmu po novom
nebude možné. 

Daňové odpisy pri osobných automobi-
loch so vstupnou cenou 48.000 Eur
a viac sa obmedzia. Podľa nového zne-
nia ust. § 17 ods. 34 bude môcť daňov-
ník uplatniť časť odpisov pri uvedených
osobných automobiloch, len ak bude mať
dostatočný základ dane, a to 12.000 Eur
na jeden osobný automobil. Obdobný
postup sa uplatní aj pri obstaraní osob-
ného automobilu formou operatívneho
prenájmu, minimálny základ dane bude
v uvedenom prípade 14.400 Eur. Nové
znenie ust. § 19 ods. 3 písm. a) tiež ob-
medzí daňový odpis pri prenajatom

hmotnom majetku len do výšky príj mov
z prenájmu, neuplatnený odpis sa pre-
su nie do rokov po skončení doby od pi -
so vania.

Zmeny sa dotknú aj prerušenia odpiso-
vania hmotného majetku. Dôvody po-
vin ného prerušenia uplatňovania odpi-
sovania hmotného majetku upravuje
ust. § 22 ods. 9. Súčasné dôvody preru-
šenia podľa uvedeného ustanovenia no-
vela rozšíri o povinné prerušenie v zda -
ňovacom období (1) v ktorom hmotný
majetok nevyužíval na zabezpečenie
zdaniteľných príjmov, okrem hmotné-
ho majetku poistného a rezervného cha-
rakteru nevyhnutného na zabezpečenie
prevádzky hmotného majetku v pou ží -
vaní a (2) ktoré začína dňom v poradí
druhej zmeny zdaňovacieho obdobia
z ka lendárneho roka na hospodársky
rok alebo naopak, ak v poradí k druhej
zmene príde počas dvoch po sebe na-
sledujúcich kalendárnych rokov, a to až
do toho zdaňovacieho obdobia, v kto -
rom od poslednej zmeny zdaňovacieho
obdobia uplynie 12 po sebe nasledujú-
cich kalendárnych mesiacov. Podľa do-
plneného ust. § 26 ods. 1 prerušenie
odpisovania nebude možné uplatniť
pri výkone daňovej kontroly podľa
osobitného predpisu a v dodatočnom
daňovom priznaní za zdaňovacie ob-
dobie, za ktoré bola vykonaná daňová
kontrola. 

Medzi daňové výdavky sa podľa nového
znenia ust. § 19 ods. 3 písm. k) druhý
bod nebude započítavať daň z pridanej
hodnoty, ktorá sa vzťahuje na hmotný
majetok a nehmotný majetok a je sú-
časťou vstupnej ceny. Členské príspev-
ky vyplývajúce z nepovinného členstva
v právnickej osobe zriadenej na účel
ochrany záujmov platiteľa sa podľa no-
vého znenia ust. § 19 ods. 3 písm. n)
budú uznávať za daňový výdavok v úhr-
ne do výšky 5 % zo základu dane, naj-
viac však do výšky 30.000 Eur ročne.
Súčasná právna úprava umožňuje uplat-
ňovanie uvedených daňových výdavkov
do výšky 0,5 ‰ z úhrnu zdaniteľných
príjmov za bežné zdaňovacie obdobie,
najviac do výšky 66.388 Eur ročne. 
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Novela rozšíri okruh výdavkov, ktoré sa
podľa ust. § 21 ods. 2 nebudú považo-
vať za daňové výdavky. Okrem súčas-
ných výdavkov sa po novom za daňové
výdavky nebudú považovať aj (1) pau-
šál ne náhrady nákladov spojených
s uplat nením pohľadávok, (2) zmluvné
pokuty, (3) poplatky z omeškania,
(4) úro ky z omeškania u dlžníka, (5)
výdavky (náklady) vo výške obstaráva-
cej ceny zásob vyradeného tovaru z dô-
vodu jeho klasifikácie ako nebezpeč-
ného podľa osobitného predpisu, (6)
výdavky (náklady) vo výške obstaráva-
cej ceny zásob vyradeného tovaru likvi -
dáciou z dôvodu uplynutia doby použi-
teľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník
nepreukáže, že pred uplynutím tejto
doby vykonal opatrenia na podporu ich
predaja do uplynutia tejto doby formou
postupného znižovania ceny, okrem
bez odplatného odovzdania zásob po-
travín Potravinovej banke Slovenska
a liekov, ktorých výdaj je viazaný na
lekársky predpis podľa osobitného pred -
pisu a (7) výdavky (náklady) vo výške
obstarávacej ceny zásob vyradeného to-
varu bez stanovenej doby použiteľnos-
ti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepre-
ukáže príjem z ich predaja.

Novela upraví určenie výšky započíta-
teľných výdavkov, ktoré sú využívané aj
na súkromné účely. Podľa nového zne-
nia ust. § 2 písm. i) a § 19 ods. 2 písm. t)
si daňovníci budú môcť započítať vý-
davok na obstaranie, technické zhod-
notenie, prevádzkovanie, opravy a udr-
žiavanie majetku, a to (1) vo forme
paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak
je tento majetok využívaný aj na sú-
kromné účely, alebo (2) v preu ká za teľ -
nej výške v závislosti od pomeru použí-
vania tohto majetku na zabezpečenie
zdaniteľného príjmu. Z uvedených 
výdavkov si však nebudú môcť započí-
tať výdavky na osobnú potrebu podľa
ust. § 21 ods. 1 písm. i), výdavky súvi-
siacich s nehnuteľnosťami a zamestná-
vateľa, ktorý uplatňuje postup podľa
ust. § 5 ods. 3 písm. a). 

Novela vypúšťa možnosť zahrnúť po -
ist né a príspevky verejnej obchodnej
spoločnosti za svojich spoločníkov
a ko manditnej spoločnosti za svojich
komplementárov do daňových výdav-
kov. Uvedená zmena bude zakotvená

v ust. § 6 ods. 9 a § 19 ods. 3 písm. i).
Dôvodom zmeny je skutočnosť, že práv-
na úprava umožňuje uvedeným osobám
uvedené výdavky uplatniť v postavení
daňovníkov dosahujúcich príjmy z pod -
ni kania.

Zo znenia ust. § 20 ods. 9 písm. a) no-
vela vypustí určené rezervy ako daňo-
vé výdavky. Podľa uvedeného ustano-
venia sa za daňové výdavky už nebudú
považovať rezervy tvorené na nevyfak-
turované dodávky a služby, zostavenie,
overenie, zverejnenie účtovnej závier-
ky a výročnej správy a zostavenie da-
ňového priznania. 

Reklamnými predmetmi, ktoré môžu
byť ako daňové výdavky započítané do
výšky 17 Eur za jeden predmet, podľa
nového znenia ust. 21 ods. 1 písm. h)
už nebudú (1) darčekové reklamné po-
u kážky, (2) tabakové výrobky okrem
daňovníka, u ktorého je výroba taba-
kových výrobkov hlavným predmetom
činnosti, (3) alkoholické nápoje okrem
alkoholických nápojov v úhrnnej výške
najviac 5 % zo základu dane; uvedené
sa nevzťahuje na daňovníka, u ktorého
je výroba alkoholických nápojov hlav-
ným predmetom činnosti. Náklady na
uvedené predmety si po novom daňov-
ník už nebude môcť započítať ako da-
ňové výdavky za reklamné predmety.
Daňovníci, ktorých hlavným predme-
tom činnosti je výroba tabakových vý-
robkov alebo alkoholických nápojov si
môžu tabakové výrobky a alkoholické
nápoje započítať ako daňový výdavok za
reklamný predmet, avšak len do výš ky
17 Eur za jeden predmet. 

Do základu dane sa podľa nového zne-
nia ust. § 17 ods. 3 písm. g) nebude za-
počítavať suma súvisiaca s obstaraním
dlhodobého nehmotného majetku ale-
bo dlhodobého hmotného majetku, ak
nejde o škodu. Uvedenú sumu daňov-
ník zahrnie do základu dane rovno-
merne počas 36 mesiacov počnúc me-
siacom, v ktorom daňovník zastavil 
investíciu.

Doterajšie ust. § 19 ods. 4 a § 17 ods. 19,
ktoré obmedzovali zahrňovanie určitých
nákladov do základu dane až po zapla-
tení sa po novom zjednotia do nového
znenia ust. § 17 ods. 19. Podľa nového
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znenia uvedeného ustanovenia súčas-
ťou základu dane daňovníka len po za-
platení budú (1) kompenzačné platby
vyplácané podľa osobitného predpisu
u ich dlžníka, (2) výdavky (náklady) na
nájomné za prenájom hmotného ma-
jetku a nehmotného majetku; zaplate-
né nájomné fyzickej osobe za príslušné
zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do
výšky časovo rozlíšenej sumy pri slúcha -
júcej na zdaňovacie obdobie, (3) vý-
davky (náklady) na marketingové a iné
štúdie a na prieskum trhu u dlžníka,
pričom u veriteľa sa takéto príjmy (vý-
nosy) zahrnú do základu dane po prija-
tí úhrady, (4) odplaty (provízie) za
sprostredkovanie u prijímateľa služby,
a to aj ak ide o sprostredkovanie na
základe mandátnych zmlúv alebo ob-
dobných zmlúv najviac do výšky 20 %
z hodnoty sprostredkovaného obchodu;
tento limit sa nevzťahuje na banku a po -
bočku zahraničnej banky, Exportno-im-
portnú banku Slovenskej republiky, pois-
ťovňu a pobočku zahraničnej poisťovne,
zaisťovňu a pobočku zahraničnej zais-
ťovne a subjekt podľa osobitného pred-
pisu, (5) výdavky (náklady) vzťahujúce
sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1
vyplácaných, poukazovaných alebo pri-
pisovaných v prospech daňovníka ne-
zmluvného štátu a po splnení povinnos-
tí ustanovených v § 43 ods. 11 alebo 
§ 44 ods. 3 pre daňovníka, ktorý vyplá-
ca, poukazuje alebo pripisuje uvedené
príjmy, ak mu takéto povinnosti vznikli,
(6) výdavky (náklady) na poraden ské
a právne služby a (7) výdavky (nákla-
dy) na získanie noriem a certifikátov,
zahrnované do základu dane rov no mer-
ne počas doby ich platnosti, najviac
počas 36 mesiacov, a to počnúc mesia-
com, v ktorom boli tieto výdavky (ná-
klady) zaplatené.

Ustanovením § 21a novela zavedie pra-
vidlá nízkej kapitalizácie. Pôjde o sta -
novenie limitu pre maximálnu výšku
úrokov z úverov a pôžičiek, ktorú si da-
ňovník môže zahrnúť do daňových vý-
dav kov, ak sú úvery a pôžičky vyplácané
medzi závislými právnickými osobami.
Limit bude upravený vo výške 25 % zo
súčtu výsledku hospodárenia pred zda-
nením a v ňom zahrnutých odpisov a ná-
kladových úrokov. Súčasťou úrokov budú
aj výdavky súvisiace s prijatými úvermi
a pôžičkami, ako napríklad znalecké

po sudky alebo poplatky za predčasné
splatenie úveru. 

Zmeny pravidiel pri pohľadávkach ocene -
ných obstarávacou cenou voči dlžníkom
v konkurze a reštrukturalizácii pri ne sie
nové znenie ust. § 19 ods. 2 písm. h),
§ 20 ods. 10 a § 21 ods. 2 písm. k). No-
vela prinesie viacero zmien. Jednou zo
zmien je napríklad započítanie do zá-
kladu dane len odpisu menovitej hodno-
ty takej pohľadávky, ktorá bola zahrnu-
tá do zdaniteľných príjmov daňovníka.
Ak bude pohľadávka nadobudnutá po-
stúpením, bude odpis pohľadávky mož-
né zahrnúť do základu dane do výšky
daňovníkom, ktorý je postupníkom uhra-
denej obstarávacej ceny alebo dlžníkom
neuhradenej časti. 

Novela sa dotkne aj zdaňovania príj mov
fyzických osôb. Zamestnávateľ bude
mať po novom možnosť navýšenia ne-
peňažného príjmu zamestnancov. Za-
mestnávateľ bude môcť priamo uhradiť
poistné na sociálne poistenie a poistné
na zdravotné poistenie namiesto zamest-
nancov. Malo by ísť o určitý bonus, ktorý
môže zamestnávateľ poskytnúť zamest-
nancom ako formu motivácie. Uvedené
výdavky si bude môcť zamestnávateľ
uplatniť ako daňový výdavok. Predmet-
ná zmena bude zakotvená v ust. § 5
ods. 3 písm. d), § 19 ods. 1, § 19 ods. 2
písm. c), § 35 ods. 3 písm. a), § 35 ods. 6
a § 39 ods. 2 písm. f). 

Od dane bude po novom oslobodené
nepeňažné plnenie zamestnávateľa za-
mestnancovi formou poľnohospodár-
skych produktov v úhrnnej výške najviac
200 Eur ročne od všetkých zamestná-
vateľov. Uvedená zmena bude zakotve-
ná doplneným ust. § 5 ods. 7 písm. l).
Podľa ust. § 9 ods. 2 písm. aa) bude od
dane oslobodená aj odmena poskytnu-
tá Ministerstvom spravodlivosti Sloven-
skej republiky oznamovateľovi proti -
spo ločenskej činnosti podľa osobitného
predpisu. Oslobodeniu od dane bude
podľa ust. § 8 ods. 1 písm. n) podliehať
aj náhrada nemajetkovej ujmy, ktorá
bola spôsobená trestným činom. Ostat-
né druhy nemajetkovej ujmy budú po -
dliehať dani z príjmu. 

Daňový bonus sa po novom bude valo-
rizovať vždy ku dňu 1. januára prísluš-
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ného zdaňovacieho obdobia rovnakým
koeficientom ako sa zvýšila suma ži-
votného minima ku dňu 1. júla pred-
chádzajúceho zdaňovacieho obdobia.
Valorizácia daňového bonusu sa podľa
súčasnej právnej úpravy vykonáva ku
dňu 1. júla kalendárneho roka.

Novela rozšíri možnosť uplatnenia si
daňových výdavkov aj na (1) úhradu za
prevod členských práv a povinností spo-
jených s prevodom práva užívania ná-
jomného družstevného bytu a (2) úroky
z hypotekárneho úveru alebo staveb-
ného úveru súvisiace s ob sta ra ním tejto
nehnuteľnosti alebo úroky z úče lo vé ho
úveru na bývanie, ktorý má v zmluv -
ných podmienkach uvedené obstaranie
tejto nehnuteľnosti, okrem úrokov,
ktoré boli uplatnené ako daňový výda-
vok počas zaradenia tejto nehnuteľ-
nosti do obchodného majetku, pričom
rovnako sa budú posudzovať aj iné po-
platky súvisiace s poskytnutým úve-
rom. Uvedená zmena bude zakotvená
v ust. § 8 ods. 5 písm. f). 

Preddavky na daň sa podľa zmenených
znení ust. § 34 ods. 5, ods. 10 budú
platiť len z príjmov podľa ust. § 5 a § 6,
teda z pravidelných príjmov. Z príjmov
podľa ust. § 7 a § 8 sa po novom pred-
davky na daň platiť nebudú. 

Doplnením ust. § 42 ods. 2 budú štvrť -
ročné preddavky splatné nielen do
kon ca príslušného kalendárneho štvrť -
roka ako upravuje súčasné znenie uve-
deného ustanovenia, ale bude ich mož-
né platiť aj do konca príslušného
štvrťroka hospodárskeho roka, ak bude
zdaňovacím obdobím daňovníka hospo-
dársky rok.

Nové ust. § 30c zavedie tzv. superod-
počet nákladov na výskum a vývoj zo
základu dane. Pôjde o nový typ daňo-
vého zvýhodnenia pre daňovníkov vy-
konávajúcich výskum a vývoj. Podľa
uvedeného ustanovenia bude možné zo
základu dane zníženého o odpočet da-
ňovej straty odpočítať súčet (1) 25 %
výdavkov (nákladov) vynaložených na
výskum a vývoj, (2) 25 % mzdových
a ostatných pracovnoprávnych nárokov
zamestnancov – ak zamestnanec je ob-
čanom členského štátu Európskej únie
mladším ako 26 rokov veku a ukončil
štúdium dennou formou pred menej ako
dvomi rokmi a (3) 25 % výdavkov (nákla-
dov) na výskum a vývoj, ktoré prevyšu-
jú úhrn výdavkov (nákladov) vynalože-
ných v bezprostredne predchádzajúcom
zdaňovacom období na výskum a vývoj.

Novela zmenila a doplnila aj zákon 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom pod-
nikaní (živnostenský zákon), zákon 
č.178/1998 Z.z. o podmienkach preda-
ja výrobkov a poskytovania služieb na tr -
hových miestach, zákon č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve, zákon č. 564/2004 Z.z.
o rozpočtovom určení výnosu dane
z príjmov územnej samospráve, zákon
č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdra-
votnej starostlivosti, zdravotníckych pra-
covníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve, zákon č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, zákon č. 652/2004 Z.z.
o orgánoch štátnej správy v colníctve,
zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných
hrách, zákon č. 289/2008 Z.z. o použí-
vaní elektronickej registračnej poklad-
nice a zákon č. 563/2009 Z.z. o správe
daní (daňový poriadok). 
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VYJADRENIE SA K PODKLADOM
ROZHODNUTIA V SPRÁVNOM KONANÍ
Správne konanie je právny proces
v oblasti verejnej správy, v ktorom sa
na konkrétny prípad aplikuje právna
norma hmotného práva. Všeobecným
právnym predpisom upravujúcim správ-
ne konanie je zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (ďalej len „správny
poriadok“). Okrem všeobecného práv-

neho predpisu upravujú správne kona-
nie aj osobitné právne úpravy, naprí -
klad vo veciach priestupkov, stavebného
konania alebo katastrálneho konania.
Ustanovenie § 1 ods. 1 správneho po-
riadku zakotvuje jeho subsidiárnu po-
vahu. Subsidiárna povaha znamená, že
správny poriadok sa ako všeobecný



právny predpis aplikuje v správnom ko-
naní, ak osobitný predpis neustanovuje
inak. 

Výsledkom každého správneho konania
je rozhodnutie. Rozhodnutie môže byť
procesné alebo meritórne. Procesným
rozhodnutím sa upravuje konanie, teda
sa nerozhoduje o právach, právom chrá-
nených záujmoch a povinnostiach účast -
níkov konania. Všeobecne sa procesným
rozhodnutím konanie nekončí, avšak
procesné rozhodnutie môže byť v ur či -
tých prípadoch aj konečným rozhodnu-
tím. Pôjde napríklad o zastavenie ko-
nania, ktorým sa konanie konečným
spôsobom ukončuje. Okrem procesné-
ho rozhodnutia sa konanie končí meri-
tórnym rozhodnutím, teda rozhodnutím
vo veci. Pre účely tohto článku sa za-
meriame na meritórne rozhodnutia. 

Správne konanie má nasledovné časti:
(1) začatie konania, (2) dokazovanie,
(3) rozhodovanie, (4) preskúmanie roz-
hodnutia a (5) výkon rozhodnutia. Po
ukončení dokazovania správny orgán
ešte nemôže vydať rozhodnutie, ale
podľa ust. § 33 ods. 2 správneho poriad-
ku je povinný dať účastníkom konania
a zúčastneným osobám možnosť, aby sa
pred vydaním rozhodnutia mo hli vyja-
driť k jeho podkladu i k spôsobu jeho
zistenia, prípadne navrhnúť jeho dopl -
nenie. Uvedená povinnosť je rozšírením
povinnosti upravenej v ust. § 3 ods. 2
správneho poriadku, podľa ktorého sú
správne orgány povinné dať účastníkom
konania vždy príležitosť, aby mohli svo-
je práva a záujmy účinne obhajovať,
najmä sa vyjadriť k podkladu rozhod-
nutia a uplatniť svoje návrhy. 

Povinnosť správneho orgánu zakotvená
ust. § 33 ods. 2 má viacero fáz. Ide
o (1) možnosť dať účastníkom konania
a zúčastneným osobám, aby sa pred vy-
daním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho
podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prí-
padne navrhnúť jeho doplnenie a (2)
vysporiadanie sa s vyjadrením účastní-
ka konania, prípadne doplnenie kona-
nia a vykonanie navrhnutých dôkazov. 

Spôsob, akým má správny orgán dať
účastníkom konania možnosť vyjadriť
sa k podkladom rozhodnutia správny
poriadok neupravuje. Najčastejším spô  -

sobom je formou písomnej výzvy, pri-
čom správny orgán môže určiť účastní-
kovi konania primeranú lehotu na vyja-
drenie. Správny orgán by mal vo výzve
uviesť, aké vykonal dôkazy. Ak je to
možné, môže účastníkovi konania za-
slať aj fotokópie listinných dôkazov.
Zo znenia ust. § 33 ods. 2 vyplýva, že
nejde len o pasívne právo účastníka ko-
nania, ale správny orgán musí byť v tej-
to veci aktívny a musí vyzvať účastníka
konania na vyjadrenie sa k podkladom
rozhodnutia. 

K otázke aplikácie ust. § 33 ods. 2 sa
vyjadril Najvyšší súd Slovenskej repu-
bliky vo svojom rozsudku, spis. zn. 3 Szd
7/2009 zo dňa 23. marca 2010: „Právo
účastníka správneho konania na oboz-
námenie sa podkladmi rozhodnutia je
širšie a za podmienok ustanovených
správnym poriadkom zahŕňa prístup 
k všetkým podkladom správneho roz-
hodnutia, ktoré správny orgán použil
na rozhodnutie. Odopretie tohto prá-
va účastníkovi administratívneho ko-
nania má za následok porušenie práva
na poskytnutie inej právnej ochrany
podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR. Ide o je-
den z pilierov zákonnosti administratív-
neho konania, ktorý vyvažuje postave-
nie účastníka administratívneho konania
oproti mocenskému postaveniu orgánu
verenej správy, ktorý z titulu verejnej
moci danej mu zákonom vedie a ovlá-
da konanie. Preto nie je možné sa sto-
tožniť s právnym názorom žalovaného,
že procesné pochybenie nemalo vplyv
na zákonnosť rozhodnutia, ktoré pova-
žuje správny orgán inak za vecne správ-
ne. Odopretie sprístupniť účastníkovi
odborné stanovisko konzultanta je
podstatným porušením pravidiel správ-
neho konania.“. Z uvedeného rozsudku
vyplýva, že už samotné odňatie práva
na oboznámenie sa s rozhodnutím je
dôvodom na zrušenie rozhodnutia a vrá-
tenie rozhodnutia na ďalšie konanie
súdom, aj keď by rozhodnutie vo veci
bolo inak vecne správne. 

Účastník konania má podľa ust. § 33 ods. 2
správneho poriadku právo na vyjadre-
nie sa a navrhnutie dôkazov, nie je to
jeho povinnosť. Je teda len na účastní-
kovi práva, či sa vyjadrí, prípadne či
navrhne dôkazy. Na aplikovanie tohto
práva môže správny orgán určiť prime-
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ranú lehotu na vyjadrenie. Primeranosť
lehoty je závislá od individuálneho prí-
padu, najmä od rozsiahlosti zaobsta ra -
ných dôkazov a zložitosti prípadu. Poru-
šením práva zaručeného ust. § 33 ods. 2
zákona o správnom konaní nie je len
to, že správny orgán vôbec nedal účast -
níkovi konania možnosť uplatniť si svo-
je právo, ale aj skutočnosť, že neurčil
účastníkovi konania primeranú lehotu,
alebo rozhodol skôr, ako mohol účastník
konania svoje právo realizovať. V tejto
súvislosti uvádzame, že ak správny or-
gán určí lehotu na vyjadrenie, musí po-
čítať s tým, že účastník konania môže
vyjadrenie podať na poštovú prepravu
aj na posledný deň určenej lehoty.
Správny orgán teda musí počkať na prí-
padné doručenie poštovej zásielky.
Účastník konania sa okrem písomného
vyjadrenia môže vyjadriť aj ústne. O úst-
nom vyjadrení spíše správny orgán zá-
pisnicu podľa ust. § 22 správneho po-
riadku. 

Účastník konania má právo nielen na
vyjadrenie sa, ale aj na navrhnutie dô-
kazov. Podľa ust. § 34 ods. 4 správneho
poriadku vykonávanie dôkazov patrí
správnemu orgánu. Správny orgán je

povinný posúdiť relevantnosť vykonania
dôkazov navrhnutých účastníkom ko na -
nia. Ak je to potrebné, tak dôkazy vy-
koná. Ak zastane názor, že dôkazy nie
je potrebné vykonať, je povinný nevy-
konanie dôkazov riadne odôvodniť v roz-
hodnutí. Ak správny orgán vykoná na-
vr hnuté dôkazy, je povinný opätovne
dať účastníkovi konania možnosť vyja-
driť sa podľa ust. § 33 ods. 2 správne-
ho poriadku. 

Povinnosť aplikovať ust. § 33 ods. 2
správneho poriadku má nielen správny
orgán prvého stupňa, ale aj odvolací
správny orgán. V prípade odvolacieho
konania, ak odvolací správny orgán zis-
tí, že prvostupňový správny orgán po-
rušil uvedené ustanovenie, je odvolací
správny orgán povinný vyzvať na vyja-
drenie účastníka konania. Ak prvostup-
ňový správny orgán si svoju povinnosť
neporušil a odvolací správny orgán nevy-
konáva ďalšie dokazovanie a vychádza
len zo spisového materiálu, doručeného
správnym orgánom prvého stupňa, od-
volací správny orgán už nie je povinný
aplikovať ust. § 33 ods. 2 správneho
poriadku. 
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NOVÝ ZÁKON
O ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI
Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej
efektívnosti (ďalej len „nový zákon“ ale-
bo „zákon“) nadobudol účinnosť 1. de-
cembra 2014. 

Čiastočne transponuje smernicu Európ-
skeho parlamentu a Rady Európskej únie
2012/27/EU o energetickej efektívnos-
ti. Cieľom zákona je zvýšiť účinnosť
využitia energie najmä v oblastiach ko-
nečnej spotreby s vysokým predpokla-
dom úspor energie, ako napríklad bu-
dovy alebo priemysel. Zákon ruší čl. I
zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti
pri používaní energie a súvisiace vyhláš -
ky, ako napríklad vyhlášku Minister-
stva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 429/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje
postup pri výkone energetického audi-
tu, obsah písomnej správy a súbor úda-
jov na monitorovanie efektívnosti pri

používaní energie, alebo vyhlášku Mi-
nisterstva hospodárstva Slovenskej re-
publiky č. 282/2012 Z.z., ktorou sa usta -
novujú technické požiadavky na tepelnú
izoláciu rozvodov tepla a teplej vody.

Jednou z najdôležitejších zmien je zme-
na systému povinného energetického
auditu. Predchádzajúca právna úprava
zákonom č. 476/2008 Z. z. o efektív-
nosti pri používaní energie zakotvovala
povinnosť zabezpečiť vykonanie ener-
getického auditu podľa konečnej ener-
getickej spotreby podniku upravenej
v prílohe č. 1 uvedeného zákona. Nový
zákon v ust. § 14 nanovo upravuje po-
vinnosť energetického auditu. Po no vom
je vykonanie energetického auditu po-
vinný zabezpečiť len veľký podnik. 



Nový zákon teda povinnosť zabezpečiť
vykonanie energetického auditu u mi kro-
 podnikov, malých podnikov a stred ných
podnikov, ak presiahli limity ener ge -
tic kej spotreby, ruší. Definíciu mi kro -
pod niku, malého podniku, stredného
podniku a veľkého podniku upravuje
článok 2 Prílohy I nariadenia Komisie
(EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých
kategórií pomoci za zlučiteľné s vnú-
torným trhom podľa článkov 107 a 108
zmluvy. 

Veľký podnikateľ je po novom povinný
zabezpečiť vykonanie energetického
auditu každé štyri roky. Doba sa oproti
päťročnej dobe upravenej predchá-
dzajúcou právnou úpravou skrátila. Vý-
nimku z lehoty štyri roky majú po novom
tie veľké podniky, ktoré majú zavede-
né systémy environmentálneho manaž-
mentu s energetickým auditom podľa
STN ISO 14001 a systémy energetické-
ho manažmentu podľa STN ISO 50001.
Uvedené veľké podniky postupujú po -
dľa týchto systémov. 

Výstupom z energetického auditu je pí -
somná správa z energetického auditu
a súhrnný informačný list. Ak bolo vypra-
covanie energetického auditu fi nan co -
vané alebo spolufinancované z ve rej -
ných prostriedkov alebo veľký podnik
požiadal o zverejnenie súhrnného in-
formačného listu, Ministerstvo hospo-
dárstva Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“) alebo ním určená orga-
nizácia zverejňuje na svojom webovom
sídle súhrnný informačný list poskytnu-
tý prevádzkovateľovi monitorovacieho
systému. Prevádzkovateľom monitoro-
vacieho systému je Slovenská inovačná
a energetická agentúra. 

Veľký podnik je po novom povinný po-
skytnúť prevádzkovateľovi moni to ro va-
cieho systému elektronicky súbor úda-
jov pre monitorovací systém a súhrnný
informačný list najneskôr do 30 dní od
vyhotovenia súhrnného informačného
listu. Je tiež povinný poskytnúť pre vádz-
kovateľovi monitorovacieho systému
písomnú správu z energetického auditu
na účel overenia postupu pri výkone
energetického auditu, obsahu písomnej
správy z energetického auditu a sú hr n -
ného informačného listu do 30 dní od
doručenia písomnej žiadosti prevádz -

ko vateľa monitorovacieho systému.
Ďalšou povinnosťou veľkého podniku je
uchovávať písomnú správu z energetic-
kého auditu a podklady použité pri
energetickom audite do doby vykona-
nia ďalšieho energetického auditu. Za
porušenie povinnosti zabezpečiť vyko-
nanie energetického auditu môže byť
veľkému podniku uložená pokuta podľa
ust. § 29 ods. 2 písm. c) zákona, a to
vo výške od 5.000 Eur do 30.000 Eur. 

Mikropodnik, malý podnik a stredný pod -
nik, ktorý zabezpečil vykonanie ener-
getického auditu spolufinancovaného
z verejných prostriedkov alebo z pod-
porných programov financovaných z pro-
striedkov medzinárodných finančných
inštitúcií, je po novom povinný (1) ucho-
vávať písomnú správu z energetického
auditu a súhrnný informačný list do vy-
konania ďalšieho energetického auditu,
(2) poskytnúť prevádzkovateľovi moni-
torovacieho systému na účel overenia
postupu pri výkone energetického audi-
tu, obsahu písomnej správy z ener ge tic -
kého auditu a súhrnného informačného
listu písomnú správu z energetického
auditu najneskôr do 30 dní od doruče-
nia písomnej žiadosti prevádzkovateľa
monitorovacieho systému a (3) zaslať
prevádzkovateľovi monitorovacieho sys-
tému súbor údajov pre monitorovací sys-
tém a súhrnný informačný list do 30 dní
od vyhotovenia súhrnného informačné-
ho listu. Za porušenie uvedených povin -
ností môže byť mikropodniku, malému
alebo strednému podniku uložená po-
kuta podľa ust. § 29 ods. 2 písm. b) zá-
kona vo výške od 500 Eur do 5.000 Eur.

Podľa ust. § 11 zákona je vlastník budo-
vy povinný účtovať každému nájomcovi
náklady na spotrebu energie oddelene
od nákladov na ostatné poskytované
služby, ak celková podlahová plocha bu-
dovy, v ktorej sa priestor prenajíma, je
väčšia ako 1000 m2 a spotreba energie
nájomcu je meraná oddelene samo-
statným určeným meradlom. Vlastník
budovy s celkovou podlahovou plochou
väčšou ako 1000 m2 je po novom povin-
ný sledovať, vyhodnocovať a každoroč-
ne do 31. marca zaslať prevádzkovate-
ľovi monitorovacieho systému súbor
údajov o svojej celkovej spotrebe ener-
gie za predchádzajúci kalendárny rok.
Uvedenú povinnosť má z dôvodu posta-

7

Povinnosti 
vlastníka budovy
nad 1000 m2



venia poskytovateľa údajov do monito-
rovacieho systému, ktoré upravuje
ust. § 24 zákona. Podľa predchádzajú-
cej právnej úpravy bol prevádzkovateľ
budovy povinný poskytnúť prevádzko-
vateľovi monitorovacieho systému sú-
bor údajov o celkovej spotrebe energie
za predchádzajúci kalendárny rok, len
ak o to prevádzkovateľ monitorovacie-
ho systému požiadal. 

Ustanovenie § 24 zákona upravuje, že
poskytovateľom údajov do monitorova-
cieho systému je okrem už uvedeného
vlastníka budovy s celkovou podlaho-
vou plochou väčšou ako 1000 m2 aj (1)
ústredný orgán štátnej správy a organi-
zácia v jeho zakladateľskej alebo zria-
ďovateľskej pôsobnosti, okrem subjek-
tov uvedených v § 26, (2) obec, vyšší
územný celok a organizácia v ich za-
kladateľskej alebo zriaďovateľskej pô-
sobnosti, (3) dodávateľ energie, (4)
prevádz kovateľ prenosovej sústavy,
prevádzkovateľ prepravnej siete a di-
stribútor energie a (5) spoločenstvo
vlastníkov bytov a nebytových priesto-
rov v dome alebo správca. Uvedené
subjekty majú povinnosť sledovať, vy-
hodnocovať a každoročne do 31. marca
zaslať prevádzkovateľovi monitorova-
cieho systému súbor údajov o svojej
celkovej spotrebe energie za predchá-
dzajúci kalendárny rok.

Ustanovenia § 15 až § 19 upravujú opa -
tre nia napomáhajúce rozvoju trhu s ener-
getickými službami. Uvedené usta no -
venia bolo potrebné prijať na základe
smernice Európskeho parlamentu a Rady
Európskej únie 2012/27/EU o energe-
tickej efektívnosti. Podľa požiadaviek
smernice bolo potrebné vytvoriť pod-
porný mechanizmus pre rozvoj trhu 
s energetickými službami, podporiť roz-
voj energetických služieb, vytvoriť zo -
znam poskytovateľov energetickej služ-
by a ustanoviť základné kvalifikačné
predpoklady poskytovateľov energetic-
kej služby.

Ustanovenie § 15 rozdeľuje energetic-
kú službu na základe dopadov na prijí-
mateľa na (1) podpornú energetickú
službu a (2) na energetickú službu s ga-
rantovanou úsporou energie (ďalej len
„garantovaná energetická služba“). Za
energetickú službu sa podľa uvedeného

ustanovenia nepovažuje samostatná
dodávka energie na základe zmluvy po-
dľa osobitného predpisu a rozpočítanie
nákladov na teplo alebo teplú vodu po -
dľa osobitného predpisu správcom, alebo
spoločenstvom vlastníkov bytov a ne -
by tových priestorov v dome. Poskyto-
vanie energetickej služby sa nepovažu-
je za regulovanú činnosť podľa zákona
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťo-
vých odvetviach.

Účelom zavedenia podpornej energe-
tickej služby upravenej ust. § 16 je po-
skytovanie takej energetickej služby,
ktorá nemá priame dopady na ekono-
miku prijímateľa energetickej služby,
avšak prispieva k dosiahnutiu úspor
energie. Podporná energetická služba
je poskytovaná na základe zmluvy uza -
tvorenej medzi poskytovateľom pod-
pornej energetickej služby a pri jí ma -
teľom podpornej energetickej služby.
Jej predmetom je poskytovanie tzv. ľah -
ších foriem energetickej služby, naprí -
klad informovanie, poradenstvo alebo
školenia zamestnancov prijímateľa pod -
pornej energetickej služby. Ustanove-
nie § 16 ods. 2 až 4 upravuje informač-
né povinnosti poskytovateľa podpornej
energetickej služby. Podľa uvedeného
ustanovenia je poskytovateľ podpornej
informačnej služby povinný informo-
vať (1) ministerstvo do 30 dní o za čiat -
ku, zmene alebo ukončení poskytova-
nia podpornej energetickej služby, (2)
prevádzkovateľa monitorovacieho sys-
tému do 31. marca o určených informá -
ciách, napríklad o počte poskytnutých
podporných energetických služieb. In-
formačné povinnosti má aj minister-
stvo, ktoré je povinné viesť, pravidel-
ne aktualizovať a na svojom webovom
sídle zverejňovať zoznam poskytovate-
ľov podpornej energetickej služby. 

Garantovaná energetická služba je
upravená ust. § 17. Garantovaná ener-
getická služba je energetická služba
poskytovaná na základe zmluvy o ener -
ge tickej efektívnosti s garantovanou
úsporou energie (ďalej len „zmluva
o ener getickej efektívnosti“). Na zá-
klade zmluvy o energetickej efektív-
nosti je poskytovateľovi garantovanej
energetickej služby uhrádzaná odplata
za poskytnuté služby podľa toho, či
sku točne dosiahol zmluvne určené
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hodnoty zlepšenia energetickej efek-
tívnosti. Ktoré hodnoty možno zmluv-
ne dohodnúť upravuje ust. § 17 ods. 4,
a to (1) garantované úspory energie,
(2) dĺžka trvania zmluvného vzťahu,
(3) výška investície a (4) iné dohodnu-
té kritérium. Uvedené zmluvne dohod-
nuté hodnoty musí poskytovateľ garan-
tovanej energetickej služby dosiahnuť
v rámci predmetu zmluvy, ktorým je
napríklad prevádzka a údržba energe-
tických zariadení, dodávka energetic-
kých zariadení, alebo monitorovanie
a hodnotenie spotreby energie po pri-
jatí opatrení na zlepšenie energetickej
efektívnosti. 

Zmluvu o energetickej efektívnosti pre
verejný sektor upravuje samostatné
ust. § 18. Podľa ust. § 19 môže garan-
tovanú energetickú službu poskytovať
len držiteľ osvedčenia o odbornej spô-
sobilosti na poskytovanie garantovanej
energetickej služby alebo energetický
audítor.

Zákon ust. § 20 až 23 rozsiahle upravu-
je informačné povinnosti ministerstva,
dodávateľa tepla, dodávateľa plynu,
dodávateľa elektriny a pre vádz ko va te -

ľa distribučnej siete. Po novom bude
napríklad dodávateľ tepla povinný bez-
odplatne zasielať priebežnú informá-
ciu o dodávke tepla a vyúčtovacej fak-
túry v elektronickej podobe. Dodávateľ
plynu a dodávateľ elektriny bude zase
povinný zasielať odberateľovi elektriny
alebo plynu v domácnosti bezodplatne
raz za štvrť roka v elektronickej podo-
be informačný materiál o tom, ako zís-
kať informácie podľa ust. § 25 písm. v)
zákona a porovnanie zmenených cien
plynu a elektriky, ak o zasielanie uve-
dených informácií odberateľ v do mác -
nos ti požiada. 

Nový zákon článkami II až VII novelizo-
val zákon č. 455/1991 Zb. o živnosten-
skom podnikaní (živnostenský zákon),
zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej ener -
getike, zákon č. 309/2009 Z. z. o pod-
pore obnoviteľných zdrojov energie 
a vy soko účinnej kombinovanej vý-
roby, zákon č. 250/2012 Z.z. o regulá -
cii v sie ťových odvetviach, zákon 
č. 251/2012 Z. z. o energetike a zákon
č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky.
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NOVELA ZÁKONA O POSUDZOVANÍ
VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Zákon č. 314/2014 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posu-
dzovaní vplyvov na životné prostredie
(ďalej len „novela“) nadobudne účin-
nosť dňom 1. január 2015. Dôvodom pri-
jatia novely boli nedostatky vytýkané
Európskou komisiou v rámci procesu
infringementu (konanie č. 2013/2034)
proti Slovenskej republike podľa člán-
ku 258 o porušení Zmluvy o fungovaní
Európskej únie formálnym oznámením
Európskej komisie zo dňa 21. marca
2013 – list č. C(2013) 1558 final.

Novela nanovo vymedzuje základné
pojmy v ust. § 3. Súčasne zavedie nové
pojmy ako napríklad rozhodnutie, povo-
ľovacie konanie, verejnosť, dotknutá
verejnosť alebo mimovládna organizá-
cia. Povoľovacie konanie novela defi-
nuje ako konanie, v ktorom sa rozho-

duje o návrhu na vydanie povolenia vo
vzťahu k navrhovanej činnosti alebo jej
zmene podľa osobitných predpisov. Pôj-
de teda o povolenie na vykonávanie
určitej činnosti, napríklad stavebné
povolenie. Z časového hľadiska sa po-
voľovacie konanie začína až po ukon-
čení procesu posudzovania vplyvov
navrhovanej činnosti na životné pro-
stredie. 

Rozhodnutie vydané v povoľovacom ko-
naní je novelou definované ako povo-
lenie alebo rozhodnutie povoľujúceho
orgánu, ktorým sa udelenie povolenia
zamieta alebo ktorým sa povoľovacie
konanie zastavuje. 

Povolením bude po novele rozhodnutie
povoľujúceho orgánu vydané v po vo ľo -
va com konaní, ktoré oprávňuje navr ho-



vateľa realizovať navrhovanú činnosť
alebo zmenu povolenej navrhovanej čin-
nosti. 

Po nadobudnutí účinnosti novely bude
potrebné rozlišovať dva pojmy, a to roz-
hodnutie, ktoré používa aj súčasné zne-
nie zákona a rozhodnutie vydané v po-
voľovacom konaní, ktoré bude zavedené
novelou. Pojem rozhodnutie súčasná
právna úprava zákona č. 24/2006 Z. z.
nedefinuje, avšak tento pojem používa
vo význame rozhodnutie v konaní po -
dľa tohto zákona. Rozhodnutie v po vo -
ľo va com konaní bude rozhodnutie vyda-
né podľa osobitného zákona, napríklad
stavebné povolenie. 

Súčasný pojem hodnotenie vplyvov na
životné prostredie bude nahradený poj -
mami posudzovanie vplyvov strategic-
kého dokumentu a posudzovanie vplyvov
navrhovanej činnosti. Taktiež sa pojem
zainteresovaná verejnosť po novele na-
hradí pojmom dotknutá verejnosť. 

Novela novým znením ust. § 18 nanovo
upraví, ktoré činnosti a ich zmeny pod-
liehajú posudzovaniu vplyvov navrhova-
nej činnosti (ďalej len „posudzovanie
vplyvov“) a ktoré činnosti podliehajú
zisťovaciemu konaniu o posudzovaní
vplyvov navrhovanej činnosti (ďalej
len „zisťovacie konanie“). 

Posudzovaniu vplyvov budú podliehať
činnosti uvedené v prílohe č. 8 časti A.
Pôjde o činnosti, ktoré dosiahnu usta-
novené prahové hodnoty. Posudzovaniu
vplyvov budú podliehať aj zmeny uve-
dených činností. Oproti súčasnej práv-
nej úprave však budú zmeny podliehať
posudzovaniu vplyvov, len ak zmena
samotná bude dosahovať alebo prekra-
čovať ustanovenú prahovú hodnotu.
Posudzovaniu vplyvov bude po novom
podliehať tiež zmena navrhovanej čin-
nosti, ktorá môže mať významný ne-
priaznivý vplyv na životné prostredie,
ak ide o činnosť už posúdenú, povole-
nú, realizovanú alebo v štádiu realizá-
cie, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré
je výsledkom zisťovacieho konania.
Povinne sa bude posudzovať tiež zme-
na, ktorá podľa odborného stanoviska
štátneho orgánu ochrany prírody a kra -
ji ny pravdepodobne môže mať samo-
statne alebo v kombinácii s inou činnos-

ťou významný vplyv na územie sústavy
chránených území.

Predmetom zisťovacieho konania bude
navrhovaná činnosť uvedená v prílohe
č. 8 časti B. Zisťovaniu bude podliehať
aj navrhovaná činnosť uvedená v prí lo -
he č. 8 časti A, ktorá je realizovaná vý-
hradne alebo najmä na účel rozvoja
a testovania nových metód alebo vý-
robkov, prípadne metód alebo výrob-
kov, ktoré sa nepoužívali viac ako dva
roky. Zmena navrhovanej činnosti uve-
denej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nedo-
sahuje určenú prahovú hodnotu bude
tiež podliehať zisťovaciemu konaniu,
ak môže mať významný nepriaznivý
vplyv na životné prostredie, ak ide
o činnosť už posúdenú, povolenú, rea-
lizovanú alebo v štádiu realizácie. Zisťo-
vaciemu konaniu bude tiež podliehať
zmena navrhovanej činnosti uvedenej
v prílohe č. 8 časti B, ktorá môže mať
významný nepriaznivý vplyv na životné
prostredie, ak ide o činnosť už posúde-
nú, povolenú, realizovanú alebo v štá -
diu realizácie. 

Predmetom posudzovania vplyvov ale-
bo zisťovacieho konania bude po novom
aj ukončenie navrhovanej činnosti,
ktoré je spojené s likvidáciou, sanáci-
ou, rekultiváciou alebo s viac ako jed-
nou z týchto činností, ale len vtedy, ak
také ukončenie navrhovanej činnosti ne-
bolo súčasťou posúdenia navrhovanej
činnosti. Z uvedeného vyplýva, že ukon-
čenie navrhovanej činnosti bude môcť
byť predmetom posudzovania vplyvov
alebo zisťovacieho konania už pri posu-
dzovaní samotnej navrhovanej činnosti.
Inak musí byť predmetom posúdenia
vplyvov alebo zisťovacieho konania po
ukončení navrhovanej činnosti. Pre na-
vrhovateľa je však výhodnejšie, aby
súčasne prebehlo posúdenie vplyvov
alebo zisťovacie konanie aj pre navr -
hovanú činnosť aj pre jej ukončenie. 

Ďalšou zmenou bude posúdenie zmien
navrhovanej činnosti. Pri zmene navr ho -
vanej činnosti už nebude podľa nové ho
znenia ust. § 29 navrhovateľ pred kladať
zámer, ale len oznámenie o zme ne na-
vrhovanej činnosti. 

Súčasná právna úprava ust. § 18 zakot-
vuje posúdenie zmien ako samostatné
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konanie ukončené vyjadrením. Po novom
budú určité zmeny navrhovanej čin-
nosti predmetom zisťovacieho konania
a budú ukončené rozhodnutím. Náleži-
tosti rozhodnutia ako aj náležitosti zá-
verečného stanoviska upraví doplnené
ust. § 20a. Podľa uvedeného ustanove-
nia bude rozhodnutie okrem všeobec-
ných náležitostí rozhodnutia uprave-
ných ust. § 47 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní obsahovať aj (1)
odôvodnenie rozhodnutia vydaného 
v zisťovacom konaní, (2) odôvodnenie
záverečného stanoviska, vrátane toho,
ako sa príslušný orgán vysporiadal s jed -
notlivými stanoviskami doručenými
v priebehu posudzovania vplyvov, ako
aj s odborným posudkom a dôvody od-
súhlasenia alebo neodsúhlasenia reali-
zácie navrhovanej činnosti a (3) ďalšie
údaje uvedené v prílohe č. 12.

Účasť verejnosti a dotknutej verejnos-
ti v konaní bude upravená ust. § 24.
Príslušný orgán bude po novom povinný
bezodkladne informovať verejnosť na
svojom webovom sídle, prípadne aj na
svojej úradnej tabuli o (1) tom, že navr -
hovaná činnosť alebo jej zmena podlie-
ha zisťovaciemu konaniu, posudzovaniu
vplyvov, konaniu podľa § 19 a o skutoč-
nosti, že navrhovaná činnosť alebo jej
zmena podlieha posudzovaniu vplyvov
presahujúcich štátne hranice, ak ide
o tento prípad, (2) svojej právomoci
na vydanie rozhodnutia k navr ho va nej
činnosti alebo jej zmene v zis ťo va com
konaní alebo v posudzovaní jej vplyvov
a o povoľujúcom orgáne, (3) tom, že 
u povoľujúceho orgánu a prí sluš ného
orgánu možno získať informácie o na -
vr hovanej činnosti alebo jej zmene,
ktorá je predmetom konania, (4) povo-
leniach potrebných pre realizáciu na-
vrhovanej činnosti alebo jej zmeny, (5)
odbornom stanovisku podľa § 18 ods. 1
písm. g), zámere podľa § 22 a 23, roz-
sahu hodnotenia podľa § 30 a sprá ve 
o hodnotení činnosti podľa § 31, (6)
čase, mieste a spôsobe, ktorým sa rele-
vantné informácie sprístupnia verejnos-
ti vrátane informácie o konaní verej-
ného prerokovania, (7) podrobnos tiach
zabezpečenia účasti verejnosti v ko -
naní vrátane informácií o po vo ľu jú com
orgáne, ktorému možno zasielať pripo-
mienky alebo otázky a o podrobnos-
tiach o lehote na zaslanie pripomienok

alebo otázok a (8) iných informáciách
dôležitých pre vydanie záverečného sta-
noviska alebo povolenia. 

Verejnosť bude mať po novom právo
podať odvolanie proti (1) rozhodnutiu
o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo
jej zmena má posudzovať podľa záko-
na o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie alebo (2) proti záverečné-
mu stanovisku. Verejnosť bude mať
uvedené právo vtedy, ak nebola účast-
níkom zisťovacieho konania alebo ko-
nania o vydaní záverečného stanoviska
alebo jeho zmeny. Príslušný orgán bude
podľa nového znenia ust. § 30 ods. 1
povinný rozsah hodnotenia navrhova-
nej činnosti alebo jej zmeny zverejniť
na svojom webovom sídle a doručiť re-
zortnému orgánu, povoľujúcemu orgá-
nu, dotknutému orgánu, dotknutej obci
a dotknutej verejnosti. 

Dôležitou zmenou je novela ust. § 38.
Uvedené ustanovenie upravuje povin-
nosti povoľujúceho orgánu. Záverečné
stanovisko a rozhodnutia zo zisťovacie-
ho konania budú po novom záväzné pre
rozhodnutie povoľovacieho konania, čím
sa posilní závažnosť konania o posúde-
ní vplyvov navrhovanej činnosti. Povo-
ľujúci orgán bude mať po novele povin-
nosť bezodkladne zverejniť na svojej
úradnej tabuli a na svojom webovom
sídle (1) žiadosť o začatie povoľovacie-
ho konania, (2) miesto, kde je rozhod-
nutie vydané v povoľovacom konaní 
k nahliadnutiu verejnosti, (3) podmien-
ky pre realizáciu navrhovanej činnosti
uvedené v povolení, (4) hlavné opatre-
nia na predchádzanie, zníženie, a ak
je to možné, kompenzácie významných
nepriaznivých vplyvov navrhovanej čin-
nosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené
povolenie, (5) informáciu o účasti ve-
rejnosti v povoľovacom konaní a (6)
dátum nadobudnutia právoplatnosti po-
volenia. 

Ak pôjde o povoľovacie konanie podľa
osobitného predpisu, príslušný orgán
bude vydávať záväzné stanovisko osobit -
ne vo vzťahu (1) k územnému konaniu
o umiestnenie stavby, (2) k územnému
konaniu o využití územia, (3) k staveb-
nému konaniu a (4) ku kolaudačnému
konaniu.
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Na konanie podľa zákona o posu dzo va ní
vplyvov na životné prostredie sa po no-
vom bude vzťahovať zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (ďalej len „zákon
o správnom konaní“). Súčasné znenie
ust. § 64 vylučuje konanie podľa pred-
metného zákona z pôsobnosti zákona
o správnom konaní, okrem rozhodnutia
o tom, či niektoré náklady na posúdenie
vplyvov má znášať navrhovateľ alebo
obstarávateľ, ak je o tejto veci pochyb -
nosť. Zákon o správnom konaní sa po
novom nebude vzťahovať na (1) kona-
nia podľa druhej časti zákona, (2) oso-
bitosti konania podľa ustanovenia 
§ 20 ods. 1 a 3, (3) upustenia od va-
riantného riešenia podľa ustanovenia 
§ 22 ods. 6, (4) určenia obcí, v ktorých

bude zámer k nahliadnutiu podľa usta-
novenia § 23 ods. 2 a (5) určenia rozsa-
hu hodnotenia a harmonogramu podľa
ustanovenia § 30. 

V súvislosti s novelou zákona o posudzo-
vaní vplyvov na životné prostredie bude
novelizovaný aj zákon č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon), zákon 
č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití ne-
rastného bohatstva (banský zákon), zá-
kon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti,
výbušninách a o štátnej banskej správe,
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prí-
rody a krajiny a zákon č. 541/2004 Z. z.
o mierovom využívaní jadrovej energie
(atómový zákon). 
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ZMENY V OBČIANSKOM
SÚDNOM PORIADKU
Dňa 27. novembra 2014 došlo v Ná rod -
nej rade SR k schváleniu novely zákona
č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho
poriadku v platnom znení (ďalej len
„novela“ a „OSP“). 

V súčasnosti ust. § 40 OSP stanovuje,
že priebeh pojednávania je zachytený
v písomnej zápisnici, to znamená ozna-
čenie a zachytenie všetkých úkonov, opis
priebehu, prednesov, výrokov, a po dob -
ne. Novela prináša doplnené ust. § 40aa,
ktoré upravuje zvukový záznam z po -
jed návania. Po novom sa pojednávanie
okrem zápisnici zaznamenáva aj s vyu -
žitím technického zariadenia určeného
na zaznamenávanie zvuku. Takto vyho-
tovený záznam sa uchová na nosiči
dát, ktorý je súčasťou súdneho spisu.
To znamená, že po skončení pojedná-
vania sa zvukový záznam pripojí k sú d -
nemu spisu. Záznam možno uchovávať
aj iným vhodným spôsobom. 

V tejto súvislosti sa ust. § 44 ods. 1
upra vujúce právo účastníkov konania
a ich zástupcov na nazeranie do spisov,
vyhotovovanie fotokópií a podobne, do -
plnilo v zmysle, že účastníci konania
a ich zástupcovia budú mať možnosť
požiadať súd o vyhotovenie zvukového
záznamu (čiže kópiu) za úhradu vec-
ných nákladov.

Z dôvodu interpretačných problémov,
ktoré prináša prax, došlo k pre ci zo va -
niu ustanovenia o vstupe vedľajšieho
účastníka do civilného konania. Nie je
výnimkou, že v mnohých civilných ko-
naniach v spotrebiteľských veciach je
vedľajším účastníkom často právnická
osoba, ktorej predmetom činnosti je
ochrana práv podľa zákona o ochrane
spotrebiteľa (napríklad rôzne združe-
nia a podobne). Novela precizovala od-
sek 3 v ust. § 93. 

Po novom ak ako vedľajší účastník vstu-
puje do konania z vlastného podnetu
právnická osoba založená alebo zria de-
ná na ochranu spotrebiteľa podľa oso-
bitného predpisu, súčasťou oznámenia
o vstupe musí byť aj súhlas účastníka,
popri ktorom sa zúčastňuje na konaní,
inak súd na oznámenie o vstupe nepri-
hliada. Ideový základ uvedeného tvorí
judikatúra Najvyššieho súdu SR, ktorý
judikoval, že ani takýto vedľajší účastník
nemôže vstúpiť do konania proti vôli
toho, popri kom chce v konaní vystupo-
vať. Účasť takéhoto vedľajšieho účast-
níka nesmie byť navrhovateľovi alebo
odporcovi nanútená, ak si ju sám neželá.

Ustanovenie § 93 sa ďalej dopĺňa odsek-
mi 5 a 6, po novom upravujúcimi spor-
nú otázku, kedy a či vôbec je vedľajší



účastník oprávnený podať opravný pro-
striedok v prípadoch, ak tieto opravné
prostriedky nevyužil samotný účastník
konania. Podľa doplnených ods. 5 a 6
vedľajší účastník môže podať odpor pro-
ti platobnému rozkazu, odvolanie alebo
dovolanie len ak z právneho predpisu
vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu
medzi účastníkom a vedľajším účastní-
kom. V ostatných prípadoch môže ved-
ľajší účastník podať odvolanie alebo
dovolanie len so súhlasom účastníka,
popri ktorom sa zúčastňuje na konaní.

Zjednodušenie interpretované, vedľajší
účastník nemôže podať opravný pro-
strie dok, (1) ak z právneho predpisu
uvedené nevyplýva alebo (2) ak s tým
účastník, na strane ktorého vedľajší
účastník vystupuje, nesúhlasil. 

Novelizáciou OSP sa precizoval mimo-
riadny opravný prostriedok, dovolanie.
Doterajšie ust. § 237 sa po novom celé
označí ako odsek 1. Nový doplnený od-
sek 2 určuje po novom neprípustnosť
dovolania v zmysle dovolacích dôvodov
(dôvodov zmätočnosti) špecifikovaných
v odseku 1 proti rozhodnutiam v exe -
kuč ných konaniach. 

Ako uvádza dôvodová správa, zavedenie
predmetnej neprípustnosti je reakciou
na nárast agendy Najvyššieho súdu SR
v tzv. exekučných veciach, v kto rých už
všeobecné súdy neriešia spornú otáz ku
práv a povinností účastníkov konania,
tieto práva a povinnosti nekonštituuje
ani nedeklaruje. Z povahy týchto vecí
vyplýva, že sa nimi len finalizuje (za-
vršuje) základný cieľ občianskeho súd-
neho konania. Úspešnosť dovolateľov
v exekučných veciach pred Najvyšším

súdom SR je súčasne veľmi nízka, do-
volania sú v nich podávané napriek pro -
cesnej neprípustnosti a spravidla sú i tak
dovolacím súdom odmietnuté. 

Prípustnosť dovolania podľa ust. § 239
Občianskeho súdneho poriadku ostáva
v exekučných veciach zachovaná.

V záujme zefektívnenia dovolacieho ko-
nania sa do ust. § 239 ods. 3 OSP zaradi-
li uznesenia, proti ktorým tiež nebude
dovolanie prípustné. Ide o uznesenia,
ktoré vzhľadom na ich povahu a význam
nemajú byť predmetom dovolacieho
prieskumu pred najvyšším súdnym or-
gánom sústavy všeobecných súdov Slo-
venskej republiky, konkrétne uznesenia
vo veciach súdnych poplatkov a preru-
šení alebo neprerušení konania. 

Novelizačným zákonom sa sprievodne
no velizovali aj ďalšie zákony, pre úče-
ly nášho článku je potrebné uviesť, že
v sú vislosti s povinnosťou vyhotovovať
zvu ko vé záznamy z pojednávaní, sa 
do zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného
poriadku v platnom znení, doplnilo
ust. § 61a, podľa ktorého hlavné pojed-
návanie, verejné zasadnutie a neve rej -
né zasadnutie sa zaznamenáva aj s vy-
užitím technického zariadenia určeného
na zaznamenávanie zvuku. Takto vyho-
tovený záznam sa uchová na nosiči dát,
ktorý je súčasťou spisu; záznam možno
uchovávať aj iným vhodným spôsobom.

Zmeny súvisiace s povinným zvukovým
záznamom v civilných pojednávaniach
a v trestných hlavných pojednávaniach
nadobudnú účinnosť dňa 1. marca 2015.
Ostatné zmeny vstúpia do účinnosti od
1. januára 2015.
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PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA
ZÁKONA O SPOTREBITEĽSKÝCH
ÚVEROCH
Dňa 31. októbra 2014 bol do Národnej
rady SR vládny návrh novely zákona 
č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úve-
roch a o iných úveroch a pôžičkách pre
spotrebiteľov a o zmene a doplnení nie -
ktorých zákonov v platnom znení (ďalej

len „zákon“). Po schválení návrhu nove-
ly zákona sa zavedie proces pre zís ka -
nie povolenia na poskytovanie spotre-
biteľských úverov a nahradí sa proces
zápisu do registra veriteľov povoľovacím
konaním. Súčasne sa zavedie licenčný



proces pre iných veriteľov, ktorí posky-
tujú iné ako spotrebiteľské úvery, kto-
rých rozsah je zákonom vymedzený. 

Súčasné znenie zákona ukladá spotre-
biteľovi povinnosť poskytnúť veriteľovi
na účely posúdenia schopnosti spláca-
nia spotrebiteľského úveru potrebné
údaje. Veriteľ má povinnosť posúdiť aj
na základe uvedených údajov schop-
nosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľ-
ský úver. V nadväznosti na uvedené sa
novelou do zákona zavedie povinnosť
veriteľa, ktorý poskytuje spotrebiteľ -
ské úvery na základe povolenia v ne ob -
medzenom rozsahu ako aj banky, zahra-
ničnej banky a pobočiek zahraničných
bánk nahliadať do registra údajov o spo-
trebiteľských úveroch (ďalej len „regis -
ter“) a posudzovať poskytovanie spo tre -
biteľských úverov na základe získaných
informácií. Registre budú neverejné. 

Za týmto účelom sa ust. § 7 dopĺňa od-
sekmi 3 až 17, ktoré komplexne upra-
vujú predmetnú problematiku. Veritelia
budú po novele povinní na účely posky-
tovania spotrebiteľských úverov posky-
tovať údaje o spotrebiteľských úveroch
aspoň do jedného elektronického regis-
tra. Veritelia budú po novele povinní 
s vynaložením odbornej starostlivosti na
účely posudzovania schopnosti spotre-
biteľa splácať spotrebiteľský úver zís -
ka vať a účelne využívať príslušné úda-
je, podľa doplneného odseku 6 aj bez
súhlasu spotrebiteľa, za podmienok ur-
čených prevádzkovateľom registra. Bude
povinnosťou prevádzkovateľov registrov
oznámiť Národnej banke Slovenska zria-
denie registra a s tým súvisiace skutoč-
nosti. Register budú zakladať veritelia
a viesť prevádzkovatelia. 

Veritelia budú po novele povinní aj bez
súhlasu spotrebiteľa poskytnúť do regis-
tra identifikačné údaje o každom spo -
trebiteľovi, s ktorým uzatvoril zmluvu
o spotrebiteľskom úver do jedného me-
siaca od uzatvorenia zmluvy o spotre-
biteľskom úvere. Doplnený odsek 11 do
predmetného ustanovenia určuje, kto-
rým orgánom a orgánom štátnej správy
bude možné po ich písomnom vyžiada-
ní poskytnúť údaje z registra za úče-
lom kontroly, verifikácie, dohľadu, šta-
tistiky a príslušných postupov alebo
konaní. 

Údaje o spotrebiteľovi a jeho spotrebi-
teľských úveroch, ktoré veriteľ poskytol
do registra, sa uchovávajú v registri
päť rokov od zániku záväzkov spotrebi-
teľa zo spotrebiteľských zmlúv voči veri-
teľovi. Spotrebiteľ má právo bezodplat-
ne raz ročne požiadať prevádzkovateľa
registra o poskytnutie (1) menovitého
zoznamu osôb, ktorým boli z registra
poskytnuté údaje o ňom a (2) zoznamu
údajov, ktoré sú vedené v príslušnom
registri o ňom a o jemu poskytnutých
spotrebiteľských úveroch.

Dôsledkom plánovaného zavedenia po-
voľovacieho procesu bude zrušenie sú-
časného registra veriteľov a následné
zavedenie zoznamu veriteľov a iných
veriteľov, ktorí získajú povolenie na po-
skytovanie spotrebiteľských úverov a po-
volenie pre iných veriteľov. Zoznamy
budú ako verejné zoznamy zákonom
vymedzených informácií o veriteľoch
a iných veriteľoch zverejňované na we-
bovom sídle Národnej banky Slovenska.
Podrobnosti o zverejňovaných údajoch
stanovuje doplnené ust. § 8a. Zoznamy
sú založené na princípe formálnej pu-
blicity, ktorá vyjadruje verejnú prístup-
nosť údajov bez potreby preukázania
právneho dôvodu. Zverejnenie informá-
cií má výlučne deklaratórnu funkciu. 

Národná banka Slovenska by mala byť
po novom orgánom dohľadu nad spo -
trebiteľskými úvermi, tohto času má
uvedenú kontrolnú právomoc Sloven -
ská obchodná inšpekcia, po novele ju
stratí. 

V ust. § 9 ods. 2 písm. d) sa k ná le ži -
tostiam zmluvy o spotrebiteľskom úve-
re dopĺňa ako povinná náležitosť dá-
tum narodenia a rodné číslo. Doplnené
písm. aa) do uvedeného odseku zavedie
povinnosť uvádzania slovného spojenia
„spotrebiteľský úver“ do spotrebiteľskej
zmluvy v príslušnom gramatickom tva-
re. Podľa dôvodovej správy ide o reak-
ciu na potreby praxe, z kto rej vyplýva
nežiaduce konanie pri uza tváraní spo -
trebiteľských zmlúv so spo tre biteľom
a ich následné obchádzanie prostred-
níctvom Obchodného zákonníka. 

Doplnený odsek 3 do ust. § 11 zavedie
dô sledok neoprávneného uzatvorenia
zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Ak oso -
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ba v zmluve o spotrebiteľskom úvere
označená ako veriteľ neoprávnene po-
skytne spotrebiteľský úver bez povole-
nia, uzatvorená zmluva o spotrebiteľ-
skom úvere bude absolútne neplatná.
Ak vznikne spotrebiteľovi povinnosť vy-
dať poskytnuté finančné plnenie, osoba
v neplatnej spotrebiteľskej zmluve ozna-
čená ako veriteľ, je povinná umož niť
spotrebiteľovi uhradiť len skutočne po-
skytnuté finančné plnenie v splátkach
a lehote, ktorá však nesmie byť kratšia
ako lehota, v ktorej by mal spotrebiteľ
vrátiť finančné plnenie, ak by neexis-
toval dôvod neplatnosti zmluvy o spo tre-
biteľskom úvere, ak sa nedohodnú inak.

Kľúčovou zmenou, ktorú novela zákona
plánuje zaviesť, je povoľovacie konanie
na poskytovanie spotrebiteľských úve-
rov. Komplexne pôjde o úpravu v zmy -
sle ust. § 20 a nasl.

Veriteľ bude oprávnený poskytovať spo-
trebiteľské úvery len na základe povo-
lenia udeleného Národnou bankou Slo-
venska, a to v závislosti od udeleného
povolenia (1) bez obmedzenia rozsahu
poskytovania spotrebiteľských úverov
podľa ust. § 20a alebo (2) v obmedze-
nom rozsahu poskytovania spotrebiteľ-
ských úverov podľa ust. § 20b, limito-
vanom objemom ročne poskytnutých
spotrebiteľských úverov.

O udelení povolenia rozhodne Národná
banka Slovenska na základe písomnej
žiadosti o udelenie povolenia (ďalej
len „žiadosť“). Žiadosť predloží žiada-
teľ, ktorý chce poskytovať spotrebiteľ -
ské úvery (ďalej len „žiadateľ“). Národ-
ná banka Slovenska rozhodne o žia dos ti
o povolenie a o žiadosti o zmenu povo-
lenia najneskôr do troch mesiacov odo
dňa podania úplnej žiadosti.

Povolenie poskytovať spotrebiteľské
úve ry Národná banka Slovenska udelí
na neurčitý čas, ak nebude na základe
žiadosti o povolenie takéto povolenie
udelené na určitý čas. Povolenie nebu-
de prevoditeľné na inú fyzickú osobu
alebo na inú právnickú osobu a tiež ne-
prechádza na právneho nástupcu. 

Podmienky na udelenie povolenia je
veriteľ povinný dodržiavať nepretržite
počas celej doby platnosti povolenia.

Veriteľ je povinný Národnú banku Slo-
venska písomne informovať o každej
zme ne a všetkých skutočnostiach rozho-
dujúcich na udelenie povolenia bezod-
kladne po tom, ako sa o nich dozvedel.

Veriteľ bude povinný podať príslušné-
mu registrovému súdu návrh na zápis
podnikateľskej činnosti podľa tohto zá-
kona do obchodného registra na zákla-
de rozhodnutia o udelení povolenia do
30 kalendárnych dní odo dňa, kedy
rozhodnutie o udelení povolenia nado-
budlo právoplatnosť. Veriteľ bude tiež
povinný predložiť Národnej banke Slo-
venska výpis z obchodného registra do
desiatich dní odo dňa právoplatnosti
rozhodnutia registrového súdu o vykona-
ní zápisu do obchodného registra alebo
zmeny zápisu v obchodnom registri.

Na udelenie povolenia poskytovať spo -
tre biteľské úvery podľa § 20 ods.1 písm. a)
musí mať žiadateľ právnu formu akcio-
vej spoločnosti alebo právnu formu spo-
ločnosti s ručením obmedzeným alebo
musí byť založený za účelom zápisu
akciovej spoločnosti alebo za účelom
zápisu spoločnosti s ručením obmedze-
nými do obchodného registra a musí
preukázať (1) zriadenie dozornej rady,
(2) splatenie peňažného vkladu do zá-
kladného imania, najmenej 500.000 Eur,
(3) prehľadný a dôveryhodný pôvod pe-
ňažného vkladu do základného imania
a ďalších peňažných prostriedkov ur če-
ných na poskytovanie spotrebiteľských
úverov, (4) odbornú spôsobilosť, bezú -
hon nosť a dôveryhodnosť fyzickej osoby,
ktorá je navrhovaná za člena štatutár-
neho orgánu, prokuristu, člena dozornej
rady, vedúceho útvaru vnútornej kon-
troly a vedúceho organizačnej zložky
žiadateľa, (5) vhodnosť právnickej oso-
by, (6) vytvorenie systému na posúdenie
schopnosti spotrebiteľa splácať spo tre-
biteľský úver a systému na poskytovanie
spotrebiteľských úverov, (7) prehľadnosť
skupiny s úzkymi väzbami; úzke väzby
v rámci skupiny nebránia výkonu do-
hľadu nad veriteľom, ktorý je právnic-
kou osobou, (8) právny poriadok a spô-
sob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého
území má skupina úzke väzby, nebránia
výkonu dohľadu, (9) umiestnenie sídla
alebo organizačnej zložky na území Slo-
venskej republiky, (10) mať vytvorený
reklamačný poriadok.

15

Žiadateľ povolenia 
a podmienky

Povolenie 
na poskytovanie
spotrebiteľských

úverov 



Ďalšie bližšie podmienky a pojmové vy-
medzenia horeuvedených podmienok
podrobne upravujú ďalšie odseky do-
plneného ustanovenia. 

Doplnené ust. § 20b komplexne určuje
podmienky žiadateľov o povolenia na
poskytovanie spotrebiteľských úverov
v ob medzenom rozsahu. Obmedzený
roz sah znamená, ak celkový objem po-
skytnutých spotrebiteľských úverov ne-
prekročí sumu 10.000 Eur. Pokiaľ je
žiadateľom právnická osoba, bude po-
trebné splniť v zásade obdobné pod-
mienky uvedené v predošlom odseku
s drobnými výnimkami. 

Na udelenie povolenia poskytovať spo -
tre biteľské úvery bude musieť žiadateľ,
ktorý je fyzickou osobou preukázať (1)
spôsobilosť na právne úkony, (2) bez-
úhonnosť, (3) odbornú spôsobilosť, (4)
dôveryhodnosť, (5) vytvorenie systému
na posúdenie schopnosti spotrebiteľa
splácať spotrebiteľský úver a sys té mu
na poskytovanie spotrebiteľských úve-
rov, (6) vlastné peňažné prostriedky na
poskytovanie spotrebiteľských úverov
vo výške najmenej 5.000 Eur a ďalšie
peňažné prostriedky určené na posky-
tovanie spotrebiteľských úverov, (7) pre -
hľadný a dôveryhodný pôvod peňažných
prostriedkov na poskytovanie spotrebi-
teľských úverov a (8) mať vytvorený
reklamačný poriadok.

V zmysle obmedzeného rozsahu, celko-
vý objem poskytnutých spotrebiteľských
úverov za posledných 12 kalendárnych
mesiacov nesmie prekročiť sumu
10.000 Eur, a to každých nasledujúcich
12 kalendárnych mesiacov. Do celkového
objemu poskytnutých spotrebiteľských
úverov sa započíta len výška poskytnu-
tého spotrebiteľského úveru dohodnu-
tého v zmluve o spotrebiteľskom úvere
bez odplaty.

Ak veriteľ celkovým objemom poskyt-
nutých spotrebiteľských úverov pre kro-
čí uvedenú sumu, bude povinný podať
žiadosť o povolenie poskytovať spotre-
biteľské úvery podľa ust. § 20 ods. 1
písm. a) do 30 kalendárnych dní odo
dňa prekročenia celkového objemu po-
skytnutých spotrebiteľských úverov, inak
mu povolenie zanikne.

Podľa doplneného ust. § 20c povolenie
zanikne (1) dňom zrušenia veriteľa,
ktorý je právnickou osobou, z iného
dôvodu ako pre odobratie povolenia,
(2) dňom právoplatnosti rozhodnutia
o vyhlásení konkurzu na majetok verite-
ľa alebo dňom právoplatnosti rozhodnu-
tia o zastavení konkurzného konania
alebo zrušení konkurzu na majetok ve-
riteľa pre nedostatok majetku, (3) dňom
vrátenia povolenia Národnej banke Slo-
venska, (4) uplynutím lehoty, ak veri-
teľ nepodal návrh na zápis podnikateľ-
skej činnosti do obchodného registra,
(5) posledným dňom mesiaca, v kto-
rom veriteľ prekročil povolený celkový
objem poskytnutých spotrebiteľských
úverov a nepodal žiadosť o povolenie,
(6) veriteľovi, ktorý má udelené povo-
lenie poskytovať spotrebiteľské úvery
podľa § 20 ods. 1 písm. b), ak mu Ná-
rodná banka Slovenska udelí povolenie
poskytovať spotrebiteľské úvery podľa
§ 20 ods. 1 písm. a). 

Národná banka Slovenska podľa návrhu
novely môže odobrať povolenie verite-
ľovi, ak (1) bolo vydané na základe ne-
úplných údajov uvedených v žiadosti 
o povolenie, (2) veriteľ v lehote 12 me-
siacov odo dňa právoplatnosti povole-
nia nezačal poskytovať spotrebiteľské
úvery, (3) nastane závažná zmena pod-
mienok rozhodujúcich pre udelenie po-
volenia, (4) veriteľ marí výkon dohľadu. 

Národná banka Slovenska podľa návrhu
novely odoberie povolenie veriteľovi,
ak (1) bolo vydané na základe neprav-
divých údajov uvedených v žiadosti o po-
volenie, (2) sankcie neviedli k náprave
zistených nedostatkov u veriteľa, (3)
veriteľ poruší rozhodnutie súdu alebo
rozhodnutie orgánu dohľadu súvisiace
s činnosťou veriteľa, (4) veriteľ opako-
vane alebo závažne porušuje povinnos-
ti ustanovené týmto zákonom alebo
osobitným zákonom.

Národná banka Slovenska zverejní zá-
nik a odobratie povolenia vo Vestníku
Národnej banky Slovenska a na svojom
webovom sídle. Odobratie povolenia sa
bzapisuje do obchodného registra. 

Podľa plánovaného novelizovaného
ust. § 23, dohľad nad dodržiavaním po-
vinností veriteľa podľa tohto zákona
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vykonáva Národná banka Slovenska. Ak
Národná banka Slovenska zistí nedo-
statky v činnosti veriteľa spočívajúce
v nedodržaní podmienok určených v po-
volení, podmienok alebo povinností vy-
plývajúcich z iných rozhodnutí Národnej
banky Slovenska uložených veriteľovi,
v nedodržiavaní alebo v obchádzaní
ustanovení tohto zákona, právne zá-
väz ných aktov Európskej únie vzťahu-
júcich sa na poskytovanie spotrebiteľ-
ských úverov alebo iných všeobecne
záväzných právnych predpisov, ktoré
sa vzťahujú na poskytovanie spotrebi-
teľských úverov, je príslušná Národná
banka Slovenska podľa závažnosti, roz-
sahu, dĺžky trvania, následkov a pova-
hy zistených nedostatkov (1) uložiť ve-
riteľovi povinnosť prijať opatrenia na
odstránenie a na nápravu zistených ne-
dostatkov, (2) uložiť veriteľovi, ktorý je
fyzickou osobou, pokutu do 3.000 Eur 
a pri opakovanom nedostatku alebo zá-
važnom nedostatku až do 7.000 Eur;
veriteľovi, ktorý je právnickou osobou,
pokutu do 70.000 Eur a pri opakova-
nom nedostatku alebo závažnom nedo-
statku až do 140.000 Eur, (3) uložiť ve-
riteľovi povinnosť predkladať osobitné
výkazy, hlásenia, správy a iné informá-
cie, (4) obmedziť alebo pozastaviť ve-
riteľovi výkon činnosti poskytovania
spotrebiteľských úverov, (5) odobrať ve-
riteľovi povolenie.

Národná banka Slovenska je podľa ná-
vrhu novely zákona príslušná uložiť
členovi štatutárneho orgánu veriteľa,
členovi dozornej rady veriteľa, proku-
ristovi, vedúcemu vnútornej kontroly
za porušenie povinností, ktoré mu vy-
plývajú z tohto zákona, alebo iných
všeobecne záväzných právnych predpi-
sov, za porušenie podmienok alebo po-

vinností uložených rozhodnutím vyda-
ným Národnou bankou Slovenska pokutu
podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky tr va -
nia, miery zavinenia a povahy poruše-
nia až do výšky dvanásťnásobku mesač -
ného priemeru celkových príjmov od
veriteľa za predchádzajúci rok. 

Vedúcemu organizačnej zložky bude
možné uložiť pokutu najviac do výšky
50 % dvanásťnásobku mesačného prie-
meru celkových príjmov od veriteľa za
predchádzajúci rok. Ak príslušná osoba
poberala príjmy od veriteľa len časť
predchádzajúceho roka, vypočíta sa me-
sačný priemer jej celkových príj mov
za túto časť roka. Osobu, ktorá sa prá-
voplatným uložením pokuty stala ne-
dôveryhodnou osobou, bude veriteľ po-
vinný bezodkladne odvolať z funkcie.

Opatrenia na nápravu zistených nedo-
statkov, pokutu a iné sankcie bude mož-
né uložiť do dvoch rokov od zistenia
nedostatkov, najneskôr však do troch
ro kov od ich vzniku. 

V prípade, že v Národnej rade SR dôj-
de k schváleniu návrhu, novelizovaná
podoba zákona vstúpi do účinnosti dňa
01. apríla 2015. Veriteľ a iný veriteľ,
ktorí poskytovali spotrebiteľské úvery,
úvery alebo pôžičky k 1. aprílu 2015
podľa zákona účinného do 31. marca
2015, môžu poskytovať spotrebiteľské
úvery, úvery alebo pôžičky najneskôr
do dňa 31. augusta 2015. Ak budú veri-
telia chcieť poskytovať spotrebiteľské
úvery, úvery alebo pôžičky aj po 31. au-
guste 2015, budú povinní podať žiadosť
o povolenie alebo žiadosť o povolenie
pre iného veriteľa podľa predpisu účin-
ného od 1. apríla 2015, najneskôr do
31. mája 2015.
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Informácie uvedené v bulletine Čarnogurský ULC PRO BONO nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho
odvodzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy 
a aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. 
Z uve dených dôvodov pri konkrétnych právnych riešeniach preto vždy odporúčame konzultácie. I keď je bulletin
Čarnogurský ULC PRO BONO zostavovaný s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária Čarnogurský ULC
nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody vzniknuté z aktivít konaných
na základe informácií uvedených v tomto dokumente.

Obsah bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO nie je možné využívať pre účely zisku, ponúkať svojim klientom ako
svoj vlastný alebo publikovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Čarnogurský ULC s.r.o. V prí -
pade záujmu o ďalšie informácie alebo o poskytnutie individuálneho poradenstva či konzultácií nás neváhajte
kontaktovať.

V prípade, že naďalej nechcete byť adresátom tejto služby, kontaktujte nás na e-mailovej adrese 
probono@ulclegal.com. Ďakujeme.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, JUDr. Martina Tábyho: taby@ulclegal.com alebo Mgr. Tomáša
Škrinára: skrinar@ulclegal.com. 
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