
1. ZVÝŠENIE SÚM ŽIVOTNÉHO MINIMA 
Nové Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 225/2008 Z. z. o úprave súm životného minima zvýšilo s účin -
nos ťou odo dňa 1. júla 2008 sumy životného minima. Aktuálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Vás bližšie obozná -
mi s výškou jednotlivých súm životného minima. 

2. NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
Dňa 1. júla 2008 nadobudla účinnosť novela zákona o verejnom obstarávaní, ďalšie ustanovenia týkajúce sa príloh č. 1 až 3 k zá-
konu o verejnom obstarávaní nadobudnú účinnosť dňa 15. septembra 2008 a tie ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní,
ktoré sa týkajú prechodu SR na menu euro, nadobudnú účinnosť dňom zavedenia eura v SR. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO
Vám prinášame ďalšie informácie o tejto novelizácii. 

3. MAXIMÁLNA VÝŠKA ODPLATY ZA POSKYTNUTIE SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU 
Nariadenie vlády SR č. 238/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška, ktorú nesmie prevýšiť odplata za poskytnutie spotrebiteľ -
ské ho úveru, nadobudlo účinnosť dňa 1. júla 2008. Bližšie podrobnosti o tejto právnej úprave Vám v bulletine ULC Čarnogurský
PRO BONO radi sprostredkujeme a nadviažeme tak na tie zmeny v oblasti spotrebiteľských úverov, ktoré sme Vám dali do po-
zornosti už vo februárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

4. ZMENY V DOHOVORE CMR 
Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) bol novelizovaný prostredníctvom Protokolu 
k Dohovoru CMR, ku ktorému pristúpila aj SR. Na základe Protokolu k Dohovoru CMR už pri obmedzení zodpovednosti dopravcu
nie je smerodajná hodnota zlatého franku. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám priblížime zmeny vyplývajúce z Pro to -
ko lu k Dohovoru CMR, ktorého ustanovenia nadobudli pre SR účinnosť dňa 20. mája 2008. 

5. ROZSAH CENOVEJ REGULÁCIE V SIEŤOVÝCH ODVETVIACH 
Dňa 25. júna 2008 nadobudol účinnosť výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie v sieťových odvetviach
a spô sobe jej vykonania s výnimkou § 12 výnosu, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2009. V bulletine ULC Čarnogurský
PRO BONO Vás oboznámime nielen s citovaným výnosom, ale aj s ďalšími regulačnými výnosmi Úradu pre reguláciu sieťových
od vetví.

6. PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA 
Jednou z právnych úprav, o prijatí ktorej sa v najbližšej dobe bude rozhodovať v NR SR, je návrh novely Obchodného zákonníka.
Základné tézy zmien obsiahnutých v tomto návrhu zákona, ktorý bol predložený do NR SR a mal by byť účinný odo dňa 15. ja nuá -
ra 2009, Vám bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO prezentuje práve v tomto vydaní.
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Dňa 1. júla 2008 nadobudlo účinnosť
Opatrenie Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR č. 225/2008 Z. z.
o úprave súm životného minima (ďalej
v texte len „opatrenie MPSVaR SR“ ale-
bo len „opatrenie“). 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a ro-
diny SR podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/
2003 Z. z. o životnom minime a o zme -
ne a doplnení niektorých zákonov (ďa-
lej v texte len „zákon“) týmto opatre-
ním ustanovilo sumy životného minima
upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zá-
kona tak, že (1) v prípade jednej plno-
letej fyzickej osoby je suma životného
minima 5 390 Sk mesačne (namiesto
doteraz stanovenej sumy 5 130 Sk), (2)
v prípade ďalšej spoločne posudzovanej
plnoletej fyzickej osoby je suma ži vot -
né ho minima 3 760 Sk mesačne (na mies-
to doteraz stanovenej sumy 3 580 Sk) 
a (3) v prípade zaopatreného neplnole-
tého dieťaťa alebo nezaopatreného die-
ťaťa je suma životného minima 2 460 Sk
(namiesto doteraz stanovenej sumy 
2 340 Sk).

S úpravou súm životného minima súvi-
sí i skutočnosť, že ich zvýšenie bude
automaticky spojené aj so zvýšením
daňového bonusu na dieťa a s účin no s -
ťou odo dňa 1. januára 2009 taktiež so
zvýšením nezdaniteľnej časti základu
dane z príjmu fyzických osôb.

V súvislosti s valorizáciou súm životné-
ho minima sa daňový bonus podľa § 33
ods. 1 v nadväznosti na ustanovenie § 52

ods. 48 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte len „zákon o dani z príj -
mov“) zvyšuje rovnakým koeficientom
a za rovnaké kalendárne mesiace zda-
ňovacieho obdobia ako suma životného
minima. 

Ročná suma daňového bonusu za rok
2008 sa zvyšuje zo sumy 6 570 Sk na
sumu 6 822 Sk tak, že za prvý polrok
roku 2008 (teda za mesiace január až
jún 2008) pôjde o sumu 3 330 Sk a za
druhý polrok roku 2008 o sumu 3 492 Sk.

Mesačná suma daňového bonusu posky-
tovaného na vyživované dieťa žijúce 
v domácnosti s daňovníkom za prvý pol-
rok roku 2008 (mesiace január až jún
2008) sa v súlade s § 33 zákona o dani
z príjmov s účinnosťou odo dňa 1. júla
2008 zvyšuje zo sumy 555 Sk na sumu
582 Sk, ide teda o zvýšenie o sumu 
27 Sk. Pri uplatňovaní nároku na daňo-
vý bonus a pri priznávaní daňového bo-
nusu sa daňový bonus bude priznávať
mesačne vo výške ustanovenej pre prí-
slušné mesiace (ak sa napríklad daňový
bonus uplatňuje za mesiac máj 2008,
prizná sa vo výške 555 Sk na jedno vy-
živované dieťa, ak sa uplatňuje za me-
siac júl 2008 prizná sa v sume 582 Sk na
jedno vyživované dieťa). Zvýšená suma
mesačného daňového bonusu sa prvý-
krát vyplatí za mesiac júl 2008 pri vy -
pla tení mzdy v auguste 2008. Me sač ná
suma daňového bonusu vo výške 582 Sk
zostane v platnosti až do ďalšej úpra-
vy súm životného minima.
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ZVÝŠENIE SÚM žIVOTNÉHO MINIMA

NOVELA ZÁKONA
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Dňa 1. júla 2008 nadobudol účinnosť zá-
kon č. 232/2008 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o ve -
rej nom obstarávaní a o zmene a dopl -
ne ní niektorých zákonov v znení neskor -
ších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej v texte len
„novela zákona o verejnom obstaráva-
ní“ alebo len „novela“). Článok IV no-

vely ustanovuje delenú účinnosť tejto
právnej úpravy, pričom na jeho zákla-
de body 63 až 65 novely, ktoré sa týka-
jú príloh k zákonu č. 1 až 3, nadobud-
nú účinnosť dňa 15. septembra 2008
a body 7, 8, 11, 31, 32, 45, 46 a 55 no-
vely zákona o verejnom obstarávaní na -
do budnú účinnosť dňom zavedenia eura
v SR. O nových úpravách pre oblasť ve-



rejného obstarávania sme Vás naposle-
dy informovali v minuloročnom ok tó bro  -
vom vydaní bulletinu ULC Čar no gur  ský
PRO BONO.

Hlavnými dôvodmi prijatia tejto nove-
ly zákona o verejnom obstarávaní bolo
za brániť často sa opakujúcim ne do stat-
kom v procese verejného obstarávania,
najmä používaniu referencií ako krité-
ria na vyhodnotenie ponúk, ktoré bolo
zistené napríklad v prípade subjektov
povinných aplikovať zákon o verejnom
ob starávaní pri čerpaní finančných pro-
striedkov z európskych fondov. No ve lou
sa ďalej vykonáva zosúladenie finanč-
ných limitov vyjadrených v EUR, aby aj
znenie zákona o verejnom obstarávaní
bolo v súlade s nariadením Komisie (ES)
č. 2083/2005 zo dňa 19. decembra 2005,
ktorým sa menia a dopĺňajú smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2004/
17/ES a 2004/18/ES pokiaľ ide o uplat -
ňo vanie prahových hodnôt v oblasti po-
stupov zadávania zákaziek, ktoré bolo
uverejnené v Úradnom vestníku EÚ L 333
dňa 20. decembra 2005. Ďalšie úpravy
v zákone o verejnom obstarávaní si vy-
žiadala aplikačná prax, pričom v tejto
súvislosti novela prináša v zákone o ve -
rejnom obstarávaní zmeny napríklad
vo vzťahu k elektronickej komunikácii
vo verejnom obstarávaní a v podmien-
kach účasti a predkladaní dokladov, kto-
rými uchádzač alebo záujemca preuka-
zuje svoje osobné postavenie vo verej-
nom obstarávaní.

Novela priniesla zmeny v pôsobnosti zá-
kona o verejnom obstarávaní, ktorý sa
po novom nevzťahuje (1) na zákazku,
ktorej hlavným účelom je umožniť ve-
rejnému obstarávateľovi poskytovanie
alebo prevádzkovanie verejnej teleko-
munikačnej siete alebo poskytovanie
jednej alebo viacerých verejných tele-
komunikačných služieb, (2) na zákaz-
ku, ktorej predmet tvoria utajované
sku točnosti, alebo ak sa pri jej plnení
musia použiť osobitné bezpečnostné
opa trenia na základe zákona, alebo ak
si to vyžaduje ochrana bezpečnostných
záujmov SR a (3) na zmluvy o pos ky to -
va ní zdravotnej starostlivosti, ktoré uza-
tvára zdravotná poisťovňa s pos ky to va -
teľmi zdravotnej starostlivosti pod ľa
osobitného predpisu, ktorým je zákon
č. 581/2004 Z. z. o zdravotných pois-

ťovniach, dohľade nad zdravotnou sta-
rostlivosťou a o zmene a doplnení nie -
kto rých zákonov v znení neskorších pred -
pisov. Novela súčasne doplnila i ďalšie
ustanovenie upravujúce predmet úpravy
zákona o verejnom obstarávaní, v zmys -
le ktorého sa tento zákon nevzťahuje
ani na podlimitnú zákazku, podpraho-
vú zákazku a zákazku s nízkou hodno-
tou, ktorých predmetom je činnosť
znal ca, tlmočníka alebo prekladateľa
na účely občianskeho súdneho konania,
trestného konania vrátane prípravného
konania, správneho konania, rozhod cov  -
ského konania alebo iného obdobného
konania, odborná činnosť právnickej
oso by alebo fyzickej osoby na účely
trestného konania vrátane prípravného
konania a odborná činnosť prizvanej
osoby na účely kontrolnej činnosti ale-
bo na účely správneho konania a od bor -
ná činnosť fyzickej osoby alebo práv-
nickej osoby na účely štátnej expertí-
zy podľa osobitného predpisu, ktorým
v tomto prípade je zákon č. 254/1998
Z. z. o verejných prácach v znení ne-
skorších predpisov.

Novelou bol po novom upravený postup
pri zadávaní nadlimitných zákaziek na
pos kytnutie tzv. neprioritných služieb,
ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 k zá ko nu
o verejnom obstarávaní, pričom úpra va
postupu nadobudla účinnosť dňa 1. júla
2008 a úprava vzťahujúca sa k ci to va -
nej prílohe nadobudne účinnosť ne skôr,
ako sme už spomenuli v pred chá dza jú -
com texte. 

Legislatívno-technické spresnenie vy -
ko nané novelou sa týka predkladania
dokladov. Ak doklady, ktorými sa pre-
ukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní, nie sú vydávané
v elektronickej podobe, uchádzač ale-
bo záujemca ich predloží v listinnej po -
dobe v lehote určenej na predloženie
ponúk alebo žiadostí o účasť.

Novela zákona o verejnom obstarávaní
upravuje po novom aj niektoré pod-
mienky účasti týkajúce sa osobného po -
stavenia uchádzača alebo záujemcu.
No velou sa rozšíril okruh trestných či-
nov, pre ktoré nemôže byť právoplatne
odsúdený uchádzač alebo záujemca vrá-
tane jeho štatutárneho orgánu a čle-
nov štatutárneho orgánu, ak má záu -
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jem zúčastniť sa verejného obstaráva-
nia. Novela prináša definovanie pojmu
závažné porušenie odborných povin-
ností, ktorým sa na účely zákona o ve -
rej nom obstarávaní rozumie najmä
účasť na dohode obmedzujúcej súťaž
vo verejnom obstarávaní s odkazom na
porušenie zákona o ochrane hospodár-
skej súťaže, a iné hrubé porušenie prá-
va alebo hrubé porušenie zmluvných
povinností, ktoré možno preukázať ko-
nečným rozhodnutím príslušného orgá-
nu verejnej moci. Uchádzač alebo záu -
jemca sa môže zúčastniť verejného
obstarávania len v prípade, že mu v le -
ho te predchádzajúcich 3 rokov nebolo
preukázané závažné porušenie odbor-
ných povinností, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ preu -
ká zať, pričom lehota 3 rokov plynie
odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane ko-
nečným. Konečné rozhodnutie prísluš-
ného orgánu verejnej moci je novým
inštitútom zakotveným touto novelou,
ktorá ho definuje ako (1) právoplatné
rozhodnutie príslušného správneho or-
gánu, proti ktorému nie je možné po-
dať žalobu, (2) právoplatné rozhodnu-
tie príslušného správneho orgánu, proti
ktorému nebola podaná žaloba, (3) prá -
voplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola
žaloba proti rozhodnutiu alebo postu-
pu správneho orgánu zamietnutá alebo
konanie zastavené alebo (4) iný právo-
platný rozsudok súdu. V tejto súvislos-
ti novela zakotvila Úradu pre verejné
obstarávanie (ďalej v texte len „úrad“),
aby na svojej internetovej stránke v spo-
lupráci s Protimonopolným úradom SR
zve rejňoval „čiernu listinu“ podni ka te  -
ľov, o ktorých konaní sa konečným roz -
hod nutím rozhodlo ako o dohode ob me -
dzu júcej súťaž vo verejnom obstarávaní.

Novela zákona o verejnom obstarávaní
obligatórne ustanovuje lehotu platnos-
ti dokladu, ktorý vystavuje príslušný súd
a ktorým uchádzač alebo záujemca
preu kazuje, že nie je voči nemu vede-
né konkurzné konanie, nie je v kon kur -
ze, v likvidácii a že ani nebol proti nemu
zamietnutý návrh na vyhlásenie kon -
kur zu pre nedostatok majetku, ktorý
ne smie byť starší ako 3 mesiace. 

Novelou sa explicitne zakazuje, aby sa
po žiadavky určené na preukazovanie
fi nančného a ekonomického postave-

nia a technickej alebo odbornej spôso-
bilosti uchádzača alebo záujemcu pou -
ží vali ako kritérium na vyhodnotenie
ponúk. O metodickom usmernení Úra-
du pre verejné obstarávanie, v ktorom
sa spresňuje postup pri stanovovaní
požiadaviek pre účely preukázania fi-
nančného a ekonomického postavenia,
technickej alebo odbornej spôsobilos-
ti, a ktoré taktiež uvádza, v ktorých prí-
padoch sú tieto požiadavky ne prí pust né,
sme Vás informovali v mi nu lo roč nom
ok tóbrovom vydaní bulletinu ULC Čar-
nogurský PRO BONO.

Novelou sa spresňuje terminológia a po-
stupy v oblasti zabezpečenia dôvernos-
ti informácií pri elektronickej komuni-
kácii. Novela stanovuje, ktorá ponuka
má byť vylúčená, ak predkladá ponuku
uchádzač, ktorý je súčasne aj členom
skupiny dodávateľov, definuje, čo sa
rozumie pod pojmom otvárania ponúk
v prípade elektronicky predloženej po-
nuky a spresňuje postup zaobchádza-
nia s ponukami, ktoré boli predložené
elektronickými prostriedkami, a to pred
ako aj po lehote na predkladanie po-
núk. V prípade, ak uchádzač alebo záu -
jem ca nepredloží svoju ponu ku v ozná -
me ných formátoch, nedodrží postupy
kó dovania a šifrovania stano ve né ve rej-
ným obstarávateľom alebo ob sta rá va -
te ľom, čo znemožní sprístupnenie ob  sa  -
hu ponuky, táto skutočnosť je po no vom
obligatórnym dôvodom na vylú če nie
uchá  dzača z procesu verejného obsta-
rávania. 

Zmeny, ktoré priniesla novela zákona
o verejnom obstarávaní, sa dotkli aj in-
štitútu vysvetľovania. Doterajšie zne-
nie zákona pripúšťalo, aby vysvetlením
došlo k zmene ponuky, pokiaľ sa touto
zmenou ponuka nezvýhodní. Z existu jú -
cej judikatúry (napríklad rozsudok Kraj -
ského súdu v Bratislave, zn: 2S 32/06)
vyplýva, že takýto prístup je v rozpore
s princípmi verejného obstarávania, na-
koľko ponuku možno meniť len pred
otvá raním ponúk, a teda pred zverejne-
ním návrhov na plnenie kritérií pred-
ložených uchádzačmi. Novelou sa z tých-
to dôvodov explicitne zakotvilo, že vy-
svetlením ponuky nemôže dôjsť k jej
zmene, pričom za zmenu ponuky sa
ne považuje odstránenie zrejmých chýb
v písaní a počítaní. V inštitúte vysvet -
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ľo vania novela zákona o verejnom ob-
starávaní prináša zmenu aj v tom sme-
re, že určuje minimálnu lehotu na do-
ručenie písomného vysvetlenia ponuky,
ktoré je uchádzač povinný predložiť
v lehote do 3 pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak ko -
misia na hodnotenie ponúk neurčí dlh -
šiu lehotu. Nedodržanie tejto lehoty je
následne dôvodom vylúčenia ponuky.
Dôvodom zakotvenia minimálnej dĺžky
spomínanej lehoty bola snaha predísť
sporom uchádzačov s komisiou o tom,
akú lehotu v konkrétnom prípade mož-
no považovať za lehotu primeranú na
predloženie vysvetlenia. 

Novela prináša novú povinnosť pre ve-
rejných obstarávateľov zverejňovať na
svojej internetovej stránke výzvu na
predkladanie ponúk, ktorú následne po
takomto uverejnení možno poslať naj-
menej trom vybratým záujemcom, čím
by sa mali odstrániť výkladové problé-
my súvisiace s doterajším znením zá-
kona o verejnom obstarávaní. 

Úradu pre verejné obstarávanie novela
okrem povinnosti zverejňovať na svojej
internetovej stránke informácie o pod-
nikateľoch, o ktorých konaní sa koneč-
ným rozhodnutím rozhodlo ako o doho-
de obmedzujúcej súťaž vo verejnom
ob starávaní, a to v spolupráci s Pro ti -
mo nopolným úradom SR, určuje úradu
aj povinnosť zverejňovať na jeho in -
ter netovej stránke oznámenia verej-
ných obstarávateľov a obstarávateľov
o začatí rokovacieho konania bez zve-
rejnenia v prípade nadlimitných a pod -
li mitných postupov zadávania zákazky.
Novela upravila aj povinnosť úradu vy dá-
vať vestník v listinnej podobe a v ele k  -
tro nickej podobe, pričom ako vydava-
teľ má povinnosť zabezpečiť zhodu lis-
tinnej podoby a elektronickej podoby
vestníka. V prípade, ak je znenie obi -
dvoch podôb odlišné, je záväzná listin-
ná podoba vestníka.

Novela zákona o verejnom obstarávaní
stanovila, že úrad má možnosť vyčiar k -
nuť odborne spôsobilú osobu zo zozna-
mu odborne spôsobilých osôb, ak sa bez-
dôvodne nezúčastnila povinného pre skú -
šania po písomnej výzve úradu. Od bor ne
spôsobilá osoba má po novom povin-
nosť sa na výzvu zo strany úradu zú -

čast  niť nielen preškolenia, ale aj pre-
skúšania.

Konanie úradu vo veci zápisu ako aj
predĺženia platnosti zápisu do zozna-
mu podnikateľov a následné vydanie
do kladu Potvrdenie o zapísaní do zoz-
namu podnikateľov novela spojila s po -
su dzovaním podmienok účasti týkajú-
cich sa osobného postavenia uchádzača
alebo záujemcu vo verejnom obstará-
vaní podľa § 26 ods. 1 zákona o ve rej -
nom obstarávaní, s ktorým je teraz rov-
nocenné.

Úpravou ustanovenia § 136 ods. 5 záko-
na novela zvýraznila hmotnoprávnu po-
vahu lehoty vzťahujúcej sa na uplatne-
nie žiadosti o nápravu, ktorá musí byť
doručená verejnému obstarávateľovi,
obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7
zákona o verejnom obstarávaní v le ho -
te stanovenej týmto zákonom, žiadosť
o nápravu sa teda v uvedenej lehote
musí nachádzať v dispozícii adresáta,
preto nepostačuje, ak sa žiadosť o ná -
pra vu v posledný deň lehoty odovzdá
na poštovú prepravu. 

Novelou zákona o verejnom obstaráva-
ní sa úradu umožňuje nariadiť kon tro lo  -
vanému doručiť kompletnú do ku men-
táciu z verejného obstarávania v ori gi -
ná li vrátane vyjadrenia k ná miet kam,
ak si kontrolovaný túto zákonnú povin-
nosť nesplní. Novelou sa súčasne upra -
vu je doručovanie kompletnej do ku -
men  tácie v origináli úradu v prípade
elektronickej komunikácie. Novela od-
straňuje aj výkladové problémy vyplý-
vajúce zo striktného výkladu doteraj-
šieho znenia zákona, z ktorého vyplýva-
lo, že kontrolovaný po podaní námietok
nie je oprávnený vykonávať žiadne úko -
ny v procese verejného obstarávania,
a to ani v revíznych postupoch. Kon tro -
lo vaný v prípade uplatnenia revíznych
postupov má povinnosť konať a aby si
tieto svoje povinnosti mohol plniť, no-
vela kontrolovanému umožňuje nahlia-
dať do kompletnej dokumentácie, kto-
rú doručil úradu v origináli a súčasne
explicitne stanovuje, že odkladný úči-
nok námietok na konanie kontrolova-
ného nemá vplyv na jeho povinnosti pri
uplatnení revíznych postupov podľa toh-
to zákona. 
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Podľa doterajšej právnej úpravy kaucia
navrhovateľovi prepadla aj v prí pa doch,
ak úrad konanie o námietkach za stavil
z dôvodu, že námietky boli podané one-
skorene, ak neobsahovali zákonom usta-
novené formálne náležitosti, ak navr -
ho vateľ opomenul podať námietky kon-
trolovanému alebo ak námietky neboli
podané navrhovateľom. V pred met ných
prípadoch úrad nebol oprávnený o ná -
miet kach meritórne rozhodovať, a teda
neskúmal opodstatnenosť či neopod -
stat  nenosť námietok. Ak kontrolovaný
postupoval v rozpore so zákonom o ve -
rej nom obstarávaní a uchádzač násled-
ne podal námietky, ktorými sa úrad
z pro cesných dôvodov nemohol zaobe-
rať, protiprávny stav nebol odstránený
a navrhovateľom uhradená kaucia na-
priek tomu prepadla v prospech štát-
neho rozpočtu. Zákon o verejnom ob-
starávaní nedefinuje pojem „námiet-
kam sa vyhovuje“, preto v minulosti
nebolo vždy jednoznačné, či kaucia má
prepadnúť v prospech štátneho roz poč -
tu alebo má dôjsť k jej vráteniu na vr -
ho vateľovi. Novela zakotvila, že kaucia
je príjmom štátneho rozpočtu dňom na-
dobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
úradu, ktorým boli námietky navrhova-
teľa zamietnuté, inak úrad vráti kauciu
najneskôr do 30 dní odo dňa nadobud-
nutia právoplatnosti rozhodnutia. No -
ve la teda skrátila lehotu na vrátenie
kau cie z doterajších 60 dní na 30 dní.

Novela dopĺňa zákonom taxatívne vy-
medzené výroky, prostredníctvom kto-
rých úrad v rozhodnutí vydanom v ko na -
ní o námietkach vyslovuje výrok o tom,
ako o námietkach rozhodol. Podľa do-
terajšej právnej úpravy úrad napriek
tomu, že identifikoval porušenie záko-
na o verejnom obstarávaní kontrolova-
ným, ktoré jednoznačne zásadne ov plyv-
nilo, resp. mohlo mať vplyv na výsledok
verejného obstarávania, nemal k dis po -
zí cii výrok, ktorým by toto porušenie
nariadil odstrániť (išlo napríklad o prí-
pady, keď úrad v užšej súťaži alebo v ro-
kovacom konaní so zverejnením zistil,
že podmienky účasti vo verejnom ob-
starávaní neboli vyhodnotené v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní).
Novela oprávňuje úrad nariadiť zrušiť
rozhodnutie o výsledku vyhodnotenia
splnenia podmienok účasti, a ak je to
potrebné, aj rozhodnutie kontrolova-

ného o vylúčení uchádzača, záujemcu
alebo účastníka, rozhodnutie kontrolo-
vaného o výbere záujemcov alebo účast-
níkov alebo rozhodnutie kontrolované-
ho o výsledku vyhodnotenia ponúk ale-
bo návrhov a súčasne nariadiť znovu
vyhodnotiť splnenie podmienok účasti. 

Jednotnú 30-dňovú lehotu, v ktorej má
úrad povinnosť rozhodnúť, novela trans-
formuje na tri rôzne dlhé lehoty v zá vis-
losti od náročnosti, a to v po do be po -
vinnosti úradu rozhodnúť bezodkladne
v prípade späťvzatia námietok navrho-
vateľom, ďalej v lehote 14 dní vo všet -
kých ďalších prípadoch, v kto rých je
úrad povinný konanie o ná miet kach za-
staviť (napríklad pri nedodržaní obli -
ga  tórnych náležitostí námietok) a v le -
ho te 30 dní v prípadoch meritórneho
rozhodovania o námietkach.

Novela doplnením ustanovenia § 140
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
roz širuje možnosť orgánov štátnej sprá-
vy podávať námietky pri zadávaní pod-
prahových zákaziek v prípade čerpania
finančných prostriedkov z európskych
fondov.

Novela spresňuje ustanovenie vzťahu jú -
ce sa na inštitút právoplatnosti rozhod-
nutia o námietkach, ktoré sa doručuje
účastníkom konania a taktiež všet kým
úradu známym uchádzačom, záu jem -
com a účastníkom. Po novom platí, že
rozhodnutie úradu o ná miet kach je prá-
voplatné dňom jeho do ru če nia účast ní -
kom konania a vy ko na teľ né uplynutím
lehoty na plnenie, aby bolo jedno znač -
né, ktorým doručením rozhodnutie úra-
du o námietkach nadobúda právo plat -
nosť.

Novela oprávňuje úrad vydať rozhod-
nutie, ktorým zruší ním už skôr vydané
rozhodnutie o predbežnom opatrení,
ktoré sa v rámci výkonu kontroly vydá-
va v štádiu pred uzavretím zmluvy za
účelom pozastavenia konania verejné-
ho obstarávateľa alebo obstarávateľa
v pro cese verejného obstarávania, a to
na dobu 30 dní. Ak sa pred uplynutím
tejto 30-dňovej lehoty nezistí poruše-
nie zákona o verejnom obstarávaní, je
potrebné predbežné opatrenie zrušiť,
a to rozhodnutím, aby proces verejné-
ho obstarávania mohol pokračovať
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a ne bolo potrebné čakať na uplynutie
30-dňovej lehoty. 

Kontrolovať postup zadávania podpra-
hových zákaziek a zadávania zákaziek
s nízkymi hodnotami je oprávnený nie-
len orgán vnútornej kontroly, ale po no -
vom aj úrad a iné kontrolné orgány. 

Novela ďalej spresňuje určenie začiat-
ku lehoty, od kedy je potrebné počítať
jednoročnú lehotu na začatie správne-
ho konania o uložení pokuty a z tohto
dôvodu zakotvuje, že za deň, kedy sa
úrad dozvedel o porušení zákona o ve -
rej nom obstarávaní, ak vykonal kon -
tro lu podľa § 146 tohto zákona, sa po -
va žuje deň prerokovania protokolu o vý-
kone kontroly.

Novela zákona o verejnom obstarávaní
prináša zmeny aj v ustanovení § 152
zá kona o verejnom obstarávaní, ktorý
upravuje postup pri posudzovaní, či je
príslušná činnosť podľa § 8 ods. 3 až 9
zá kona o verejnom obstarávaní priamo
vystavená hospodárskej súťaži na trhu,
na ktorý nie je obmedzený prístup. 

Novým ustanovením § 155a novela za-
kotvila prechodné ustanovenia účinné
odo dňa 1. júla 2008, v zmysle ktorých
sa podľa doterajších predpisov dokon-
čia (1) verejná súťaž, užšia súťaž, ro -
ko vacie konanie so zverejnením, sú ťaž-
ný dialóg, súťaž návrhov alebo konce-
sia, ktorá sa vyhlásila do dňa 30. júna
2008, (2) rokovacie konanie bez zve -
rej  nenia, ktoré sa preukázateľne zača-
lo do dňa 30. júna 2008, (3) konania,
ktoré úrad začal do dňa 30. júna 2008,
(4) konanie, ktoré začne úrad po 1. júli
2008 a vzťahuje sa na verejné obstará-
vanie podľa vyššie uvedených bodov 
1 a 2 a (5) prípady závažného porušenia

odborných povinností, ktorých sa uchá-
dzači dopustili pred 1. júlom 2008. 

Prostredníctvom článku II novely záko-
na o verejnom obstarávaní sa vykonáva
novelizácia zákona č. 581/2004 Z. z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade
nad zdravotnou starostlivosťou a o zme -
ne a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov, v zmysle kto-
rej sa zákon o verejnom obstarávaní
ne  vzťahuje na zmluvy o poskytovaní
zdra  votnej starostlivosti, ktoré uza tvá   -
ra zdravotná poisťovňa s pos ky to va teľ -
mi zdravotnej starostlivosti. 

Článkom III novely zákona o verejnom
obstarávaní sa novelizuje zákon č. 639/
2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spo loč -
nosti v znení neskorších predpisov. Na
základe tejto novelizácie môže Ná rod -
ná diaľničná spoločnosť, resp. v prípade
koncesných ciest štát alebo koncesionár
vo vlastnom mene na základe kon ces -
nej zmluvy po odsúhlasení Mi nis ter -
stvom dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR prenechať súčasti diaľnic do nájmu
na dobu určitú, najviac na 30 rokov. No  -
v elou sa taktiež zakotvuje, že ne hnu -
teľ nosti vo vlastníctve štátu a správe
Mi nisterstva dopravy, pôšt a telekomu-
nikácií SR, ktoré budú použité na plne-
nie úloh Národnej diaľničnej spoloč nos -
ti, môžu byť použité ako nepeňažný
vklad do základného imania Národnej
diaľničnej spoločnosti. V takomto prí-
pade povinnosť Ministerstva dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR ako správcu
majetku štátu tento majetok užívať
aspoň päť rokov odo dňa jeho nado bud-
nutia zaniká dňom rozhodnutia Minis -
ter stva dopravy, pôšt a telekomuniká-
cií SR o vložení týchto nehnuteľností
ako nepeňažného vkladu do základného
imania Národnej diaľničnej spoločnosti.
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Dňa 1. júla 2008 nadobudlo účinnosť
nariadenie vlády SR č. 238/2008 Z. z.,
ktorým sa ustanovuje výška, ktorú ne-
smie prevýšiť odplata za poskytnutie
spo trebiteľského úveru (ďalej v texte
len „nariadenie vlády SR“ alebo len
„nová právna úprava“). 

V zmysle § 3 ods. 10 zákona o spotre-
biteľských úveroch odplata za poskyt-
nutie spotrebiteľského úveru nesmie
prevýšiť výšku ustanovenú nariadením
vlády SR. Novou právnou úpravou vláda
SR v súlade s citovaným § 3 ods. 10 zá-
kona o spotrebiteľských úveroch (ďalej
v texte len „zákon“) nariaďuje, že výš -
ka odplaty za poskytnutie spotrebiteľ-
ského úveru nesmie prevýšiť sumu,
kto rá zodpovedá dvojnásobku priemer-
nej hodnoty ročnej percentuálnej mie-
ry nákladov pre príslušný typ spotrebi-
teľského úveru platnej ku dňu podpisu
zmluvy o spotrebiteľskom úvere a zve-
rejnenej podľa § 7a ods. 2 zákona, a sú -
časne nesmie prevýšiť sumu, ktorá zod -
povedá štvornásobku hodnoty váženého
priemeru priemerných hodnôt ročnej
percentuálnej miery nákladov a prie -
mer nej úrokovej miery za všetky typy
spotrebiteľských úverov platnej ku dňu
podpisu zmluvy o spotrebiteľskom úve-
re a zverejnenej podľa § 7a ods. 2 zá-
kona.

Nariadenie vlády SR obsahuje osobitnú
úpravu pre ustanovenie maximálnej výš-
ky odplaty za poskytnutie spotrebiteľ-
ského úveru na kreditnú kartu, ktorá
nesmie prevýšiť sumu, ktorá zodpove-
dá dvojnásobku priemernej úrokovej
mie ry pre kreditné karty platnej ku
dňu podpisu zmluvy o spotrebiteľskom
úvere a zverejnenej podľa § 7a ods. 2
zá kona.

Hodnoty maximálnej výšky odplaty za
poskytnutie spotrebiteľského úveru vy-

počítané zo súhrnných údajov o no vo -
pos kytnutých spotrebiteľských úveroch
veriteľmi za 2. štvrťrok 2008 podľa toh -
to nariadenia vlády SR, platné pre zmlu -
vy o spotrebiteľskom úvere uza tvo  rené
v období odo dňa 16. augusta 2008 do
dňa 15. novembra 2008, sú zve rejnené
na internetovej stránke MF SR, na kto-
rej ich nájdete na nasledovnom linku: 
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6865. 

S novelizáciami zákona o spo tre bi teľ -
ských úveroch sme Vás podrobne oboz-
námili vo februárovom vydaní bulleti-
nu ULC Čarnogurský PRO BONO, kde
sme Vám dali do pozornosti aj ustano-
venie § 7a zákona upravujúce povin-
nosti veriteľov, podľa ktorého sú veri-
telia povinní poskytovať MF SR a NBS
údaje o novoposkytnutých spotrebiteľ-
ských úveroch, pričom MF SR, NBS ale-
bo nimi určená osoba zverejňujú infor-
mácie z týchto údajov v súlade s vy hláš-
kami MF SR, ktoré ustanovujú rozsah
údajov o novoposkytnutých spotrebi-
teľských úveroch a ich štruktúru, leho-
ty a spôsob predkladania týchto úda-
jov, obsah informácií o týchto údajoch,
spôsob a lehoty zverejňovania týchto
informácií. V minuloročnom novem bro  -
vom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský
PRO BONO sme Vás už informovali, že
uvedené otázky boli upravené vyhláš-
kou MF SR č. 660/2007 Z. z. o predkla-
daní údajov veriteľmi poskytujúcimi
spotrebiteľské úvery a ďalej vyhláškou
MF SR č. 620/2007 Z. z., ktorou bol
ustanovený vzor formulára o zmluvných
podmienkach zmluvy o spotrebiteľ-
skom úvere a taktiež o tom, že citova-
né vyhlášky nadobudli účinnosť odo
dňa 1. januára 2008. Ďalšie podrob-
nosti týkajúce sa citovaných práv-
nych úprav MF SR taktiež zverejňuje
na svojej internetovej stránke, na kto-
rej ich máte možnosť nájsť na linku: 
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6683.
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Dňa 20. mája 2008 nadobudol pre SR
účinnosť Protokol k Dohovoru o pre prav  -
nej zmluve v medzinárodnej cestnej
nákladnej doprave (ďalej v texte len
„Protokol k Dohovoru CMR“ alebo len
„Protokol“). 

Dohovor o prepravnej zmluve v medzi-
národnej cestnej nákladnej doprave
(CMR) jednotne upravuje sprievodnú
do kumentáciu prepravovaných zásielok,
zásady zodpovednosti dopravcu a po-
stup pri uplatňovaní návrhov na náhra-
du škody. Dopravca, ktorý prevádzkuje
medzinárodnú cestnú nákladnú dopra-
vu, je zodpovedný za konanie svojich
zamestnancov vykonávajúcich túto pre-
pravu, pričom zodpovednosť za kona-
nie zamestnancov prechádza na doprav-
cu za predpokladu, že títo konajú 
v rámci svojich pracovných úloh. Do -
prav ca zodpovedá za úplnú alebo čias-
točnú stratu alebo poškodenie zásiel-
ky, a to od okamihu prevzatia zásielky
na prepravu až do okamihu jej vyda-
nia. Jeho zodpovednosť je upravená
medzinárodným Dohovorom o preprav-
nej zmluve v medzinárodnej cestnej
nákladnej doprave (ďalej v texte len
„Do hovor CMR“). Na základe Dohovoru
CMR je zodpovednosť dopravcu určená
dvoma spôsobmi, pričom tieto závisia
od údajov uvedených v nákladnom lis-
te (ten je základným sprievodným do-
kumentom tovaru v medzinárodnej cest-
nej nákladnej doprave a súčasne je do-
kladom o uzavretí prepravnej zmlu vy)
alebo v prepravnej zmluve. Týmito údaj-
mi sú údaje o cene zásielky alebo 
o zvláštnom záujme na jej dodaní. Ak
je v nákladnom liste alebo v preprav-
nej zmluve uvedená cena zásielky, do-
pravca zodpovedá za škody na zásielke
alebo jej prípadnú stratu až do výšky
tejto ceny. Ak je v nákladnom liste ale-
bo zmluve o preprave uvedený zvlášt-
ny záujem na dodaní, ktorý je vyjadre-
ný príslušnou čiastkou, môže byť od
dopravcu požadovaná náhrada ďalších
preukázaných škôd až do výšky uvede-
nej čiastky. Ak v nákladnom liste alebo
v prepravnej zmluve nie je uvedená
ani cena zásielky, ani zvláštny záujem
na dodaní, zodpovednosť dopravcu

pod lieha ustanoveniam Dohovoru CMR,
konkrétne je limitovaná článkom 23 Do -
hovoru CMR. 

Zodpovednosť dopravcu v medzinárod-
nej cestnej nákladnej doprave je pod-
ľa článku 23 odsek 3 Dohovoru CMR
upra vená tak, že náhrada škody nesmie
presahovať 25 frankov za kilogram
chýbajúcej hrubej váhy, pričom fran-
kom sa rozumie zlatý frank hmotnosti
10/31 a rýdzosti 0,900. Ak teda v rám -
ci prepravy dôjde k poškodeniu alebo
ku strate zásielky, dopravca zodpovedá
za škody maximálne do výšky 25 fran-
kov za každý poškodený alebo stratený
kilogram zásielky. 

Dohovor CMR bol podpísaný dňa 19. mája
1956 v Ženeve, k Dohovoru CMR pristú-
pila aj ČSSR, pre ktorú nadobudol účin-
nosť dňa 3. decembra 1974, a to na zá-
klade článku 43 Dohovoru CMR. SR pri-
stúpila k Dohovoru CMR sukcesiou dňa
28. mája 1993. 

Dohovor CMR bol zmenený Protokolom
k už spomínanému článku 23 Dohovoru
CMR, ktorého prijatie si vynútili zmeny
v menových a kurzových podmienkach.
Protokol k Dohovoru CRM bol podpísa-
ný v Ženeve dňa 5. júla 1978. Protokol
k Dohovoru CRM novelizoval článok 23
Dohovoru CMR, ktorý ustanovuje hornú
hranicu limitu zodpovednosti medziná-
rodného cestného dopravcu vykonáva-
júceho prepravu podľa Dohovoru CMR.
Novelou vykonanou Protokolom k Do -
ho voru CMR bola zmenená číselná jed-
notka na výpočet náhrady škody usta-
novená v článku 23 odsek 3 Dohovoru
CMR a na základe tejto novelizácie vy-
konanej Protokolom k Dohovoru CMR
te raz platí, že náhrada škody nesmie
pre kročiť 8,33 číselnej jednotky za ki-
logram chýbajúcej celkovej hmotnosti,
pričom číselnou jednotkou sa v tomto
prípade rozumejú špeciálne práva čer-
pania (angl. Special Drawing Right, ďa-
lej v texte len „SDR“), obdobne ako je
tomu v prípadoch iných mnohostran-
ných medzinárodných zmlúv upravujú-
cich námornú, železničnú alebo letec-
kú prepravu. 
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Dňa 20. februára 2008 bola u generál-
neho tajomníka OSN uložená listina
o ra tifikovaní Protokolu k Dohovoru CMR
zo strany SR. Vzhľadom na skutočnosť,
že Protokol nadobúda účinnosť deväť-
desiaty deň od uloženia ratifikačnej
listiny, resp. listiny o pristúpení, jeho
ustanovenia upravujúce zodpovednosť
dopravcov v medzinárodnej cestnej ná-
kladnej doprave nadobudli pre SR účin -
nosť odo dňa 20. mája 2008. Od tohto
dátumu je teda zodpovednosť doprav-
cov upravená a obmedzená výškou
8,33 SDR za každý kilogram celkovej
chýbajúcej hmotnosti.

V období, keď SR nebola signatárskou
krajinou Protokolu k článku 23 Do ho vo ru
CMR, zodpovednosť slovenských do prav -
cov bola približne až 4,5-krát vyššia ako
zodpovednosť dopravcov v krajinách,
ktoré k tomuto Protokolu pristúpili.

Pristúpenie k Protokolu týkajúceho sa
Dohovoru CMR nie je automatické, ne-
vyplýva z postavenia členského štátu
Dohovoru CMR. K prípadným protoko-
lom sa pristupuje samostatne v rámci
prístupového konania. Protokol k Do ho-
voru CMR je z pohľadu článku 7 ods. 4
Ústavy SR medzinárodnou hospodárs-
kou zmluvou všeobecnej povahy a sú -
čas ne medzinárodnou zmluvou, ktorá
priamo zakladá práva alebo povinnosti
fyzických osôb alebo právnických osôb,
preto bol pre platnosť jeho ratifikácie
potrebný súhlas NR SR, a to ešte pred
samotnou ratifikáciou. Vláda SR schvá-

lila Protokol k Dohovoru CMR uznese-
ním č. 797/2007 zo dňa 19. septembra
2007. NR SR s Protokolom k Dohovoru
CMR vyslovila súhlas svojím uznesením
č. 572 zo dňa 18. októbra 2007 a roz-
hodla, že ide o medzinárodnú zmluvu
podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR, ktorá pria-
mo zakladá práva a povinnosti fyzických
aj právnických osôb, a na vykonanie
kto rej nie je potrebný zákon. Pre zi -
dent SR Protokol k Dohovoru CMR rati-
fikoval dňa 22. januára 2008. Rati fi -
kač ná listina bola dňa 20. februára
2008 uložená u Generálneho tajomníka
OSN. Protokol k Dohovoru CMR nadobu-
dol v súlade s článkom 43 ods. 1 Do ho -
vo ru CMR účinnosť dňa 28. decembra
1980 a pre SR nadobudol v súlade s člán-
kom 43 ods. 2 Dohovoru CMR účinnosť
deväťdesiaty deň od uloženia rati fi kač-
nej listiny, deň jeho účinnosti pre SR
tak pripadol na deň 20. máj 2008. Za
zverejnenie takejto zmluvy v Zbierke
zákonov SR zodpovedá minister zahra -
nič ných vecí SR. Oznámenie Minis ter -
stva zahraničných vecí SR o podpísaní
Protokolu k Dohovoru CMR bolo zve -
rejnené v Zbierke zákonov SR pod 
č. 163/2008 Z. z.. Vzhľadom na skutoč-
nosť, že Protokol k Dohovoru CMR je
medzinárodnou zmluvou, na ktorej vy-
konanie nie je potrebný zákon a ktorá
priamo zakladá práva alebo povinnosti
fyzických osôb alebo právnických osôb
a súčasne bol ratifikovaný a vyhlásený
spôsobom ustanoveným zákonom, má
podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR pred-
nosť pred zákonmi SR.
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ROZSAH CENOVEJ REGULÁCIE
V SIEŤOVÝCH ODVETVIACH

Dňa 25. júna 2008 nadobudol účinnosť
výnos Úradu pre reguláciu sieťových
od vetví o rozsahu regulácie v sie ťo vých
odvetviach a spôsobe jej vykonania 
č. 1/2008 zo dňa 18. júna 2008 (ďalej
v texte len „výnos ÚRSO“ alebo len
„vý nos“). Výnimkou je ustanovenie 
§ 12 výnosu, ktoré nadobudne účinnosť
neskôr, a to dňa 1. januára 2009, pri-
čom na jeho základe sa zrušuje výnos
ÚRSO č. 1/2007 zo dňa 27. júna 2007,
ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej
regulácie v sieťových odvetviach a spô-

sob jej vykonania. Oznámenie o vydaní
výnosu ÚRSO č. 1/2007 zo dňa 27. júna
2007 bolo publikované v Zbierke záko-
nov SR pod č. 302/2007 Z. z.. 

Výnos vydal Úrad pre reguláciu sieťo-
vých odvetví podľa § 12 ods. 4 zákona
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťo-
vých odvetviach a o zmene a doplnení
nie ktorých zákonov v znení neskorších
pred  pisov, o novelizácii ktorého sme
Vás informovali vo februárovom vydaní
bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.



Výnos bol uverejnený v čiastke 59/2008
Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví, oznámenie o vydaní výnosu
ÚRSO č. 1/2008 zo dňa 18. júna 2008
bolo publikované v Zbierke zákonov SR
pod č. 226/2008 Z. z.

Výnosom Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví vyhlasuje rozsah cenovej regu-
lácie v oblasti elektroenergetiky, ply-
nárenstva, tepla, pitnej vody a odpa-
dovej vody a pri poskytovaní vodohos-
podárskych služieb, ako aj spôsob jej
vykonania, pričom postup podľa tohto
výnosu sa prvýkrát použije pri určova-
ní cien na rok 2009.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
následne vydal ďalšie regulačné výnosy. 

Dňa 28. júla 2008 Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví vydal výnos č. 2/2008,
ktorým sa ustanovuje regulácia cien 
v elektroenergetike, ktorým sa ustano-
vuje spôsob, postup a podmienky regu-
lácie cien v elektroenergetike, podkla-
dy a spôsob predkladania návrhu ceny
v elektroenergetike. Citovaný výnos
na dobudol účinnosť dňa 10. augusta
2008 s výnimkou § 7, ktorý nadobudne
účinnosť odo dňa 1. januára 2009. Vý -
nos ÚRSO č. 2/2008 bol uverejnený 
v čiast ke 67/2008 Vestníka Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví, oznáme-
nie o vydaní tohto výnosu bolo publi-
kované v Zbierke zákonov SR pod 
č. 311/2008 Z. z.

Dňa 23. júla 2008 Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví vydal výnos č. 3/2008,
ktorým sa ustanovuje regulácia cien za
výrobu, distribúciu a dodávku pitnej
vody verejným vodovodom a za odve-
denie a čistenie odpadovej vody verej-
nou kanalizáciou, ktorým Úrad pre re-
guláciu sieťových odvetví ustanovuje
spôsob, postup a podmienky uplatňo-
vania cien a podklady návrhu ceny za
vý robu, distribúciu a dodávku pitnej
vody verejným vodovodom a za odve-
denie a čistenie odpadovej vody verej-
nou kanalizáciou. Výnos ÚRSO č. 3/2008
nadobudol účinnosť dňa 1. augusta 2008
s výnimkou § 9, ktorý nadobudne účin-
nosť dňa 1. januára 2009, bol uverej-
nený v čiastke 65/2008 Vestníka Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví, ozná-

menie o vydaní výnosu ÚRSO č. 3/2008
bolo publikované v Zbierke zákonov SR
pod č. 295/2008 Z. z.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
vydal dňa 23. júla 2008 výnos č. 4/2008,
ktorým sa ustanovuje regulácia cien
v plynárenstve a ktorým sa dopĺňa vý-
nos ÚRSO zo dňa 31. júla 2007 č. 4/2007,
ktorým sa ustanovuje rozsah a štruk tú -
ra oprávnených nákladov, spôsob urče-
nia výšky primeraného zisku a podklady
na návrh ceny v plynárenstve. Vý no som
č. 4/2008 Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví ustanovuje spôsob, postup a pod -
mienky regulácie ceny, podklady a spô-
sob predkladania návrhu ceny v ply ná -
ren stve, pričom tento výnos nadobudol
účinnosť dňa 31. júla 2008 s výnimkou
§ 23, ktorý nadobudne účinnosť dňa 
1. januára 2009. Výnos č. 4/2008 bol
uverejnený v čiastke 64/2008 Vestníka
Úradu pre reguláciu sieťových odvet-
ví. Oznámenie o vydaní výnosu ÚRSO 
č. 4/2008 bolo publikované v Zbierke zá  -
konov SR pod č. 291/2008 Z. z. a ozná -
menie o vydaní výnosu ÚRSO č. 4/2007
bolo publikované v Zbierke zákonov SR
pod č. 382/2007 Z. z.

Dňa 23. júla 2008 Úrad pre reguláciu sie-
ťových odvetví vydal výnos č. 5/2008,
ktorým sa ustanovuje regulácia cien za
poskytovanie vodohospodárskych služieb
súvisiacich s využitím vodného toku,
ktorým Úrad pre reguláciu sieťových od -
vetví ustanovuje spôsob, postup a pod -
mienky uplatňovania cien a pod kla dy
návrhu ceny za poskytovanie vodohospo-
dárskych služieb súvisiacich s využitím
vodného toku. Výnos ÚRSO č. 5/2008
na dobudol účinnosť dňa 1. augusta 2008
s výnimkou § 10, ktorý nadobudne účin-
nosť dňa 1. januára 2009, bol uverej-
nený v čiastke 65/2008 Vestníka Úra du
pre reguláciu sieťových odvetví. Ozná -
me nie o vydaní výnosu ÚRSO č. 5/2008
bolo publikované v Zbierke zákonov SR
pod č. 294/2008 Z. z.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vy-
dal dňa 23. júla 2008 výnos č. 6/2008,
ktorým sa ustanovuje regulácia cien
tepla a ktorý ustanovuje spôsob, po-
stup a podmienky regulácie ceny tep-
la, podklady a spôsob predkladania ná-
vrhu ceny tepla. Výnos ÚRSO č. 6/2008
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nadobudol účinnosť dňa 1. augusta 2008
s výnimkou § 8, ktorý nadobudne účin-
nosť dňa 31. marca 2009, bol uverej-
nený v čiastke 66/2008 Vestníka Úradu

pre reguláciu sieťových odvetví. Ozná -
me nie o vydaní výnosu ÚRSO č. 6/2008
bolo publikované v Zbierke zákonov SR
pod č. 296/2008 Z. z.
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Úroky z omeškania
po novom

Navrhované 
prechodné 
ustanovenia 
a účinnosť 

PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA
OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

Do NR SR bol dňa 29. mája 2008 doru-
čený návrh na vydanie zákona, ktorým
sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Ob -
chod ný zákonník v znení neskorších
pred pisov (ďalej v texte len „návrh no-
vely Obchodného zákonníka“ alebo len
„návrh zákona“). V návrhu zákona, kto -
rý je v tomto období v NR SR v prvom
čítaní, sa navrhuje účinnosť odo dňa
15. januára 2009.

Cieľom zmien obsiahnutých v tomto
ná vrhu novely Obchodného zákonníka
je zjednotenie právnej úpravy týkajú-
cej sa výšky úrokov z omeškania v ob -
čian skoprávnych vzťahoch a v ob chod -
no právnych vzťahoch s tým rozdielom,
že v obchodnoprávnych vzťahoch bude
favorizovaná dohoda o výške úrokov. 

V Obchodnom zákonníku sa návrhom zá -
kona navrhuje novým spôsobom upra viť
ustanovenie § 369 ods. 1 Obchodného
zákonníka, pričom podľa predmetného
návrhu zákona by platilo, že ak je dlž -
ník v omeškaní so splnením peňažného
záväzku alebo jeho časti, bol by povin-
ný platiť z nezaplatenej sumy úroky 
z omeškania dohodnuté v zmluve. Ak
by úroky z omeškania neboli dohodnu-
té, dlžník by bol povinný platiť úroky 
z omeškania podľa predpisov občian-
skeho práva. Ak by záväzok vznikol zo
spotrebiteľskej zmluvy a dlžníkom by
bol spotrebiteľ, bolo by možné dohod-
núť úroky z omeškania najviac do výš ky
ustanovenej podľa predpisov ob čian ske   -
ho práva.

Návrh novely Obchodného zákonníka
ďalej obsahuje zmenu spočívajúcu vo
vypustení ustanovenia § 735 Ob chod -
né ho zákonníka, ktorý obsahuje oso-
bitnú úpravu výpočtu úrokov z omeška-
nia pre obchodné záväzkové vzťahy 
s me dzinárodným prvkom, ktorá by sa

po schválení novonavrhovaného znenia
§ 369 ods. 1 Obchodného zákonníka
zjed nocujúcim občianskoprávnu a ob-
chodnoprávnu úpravu úrokov z omeš -
ka nia stala podľa predkladateľa návrhu
zákona bezpredmetnou. Na základe tak  -
to vykonanej zmeny by sa na obchodné
záväzkové vzťahy s medzinárodným
prv kom v prípade aplikácie slovenské-
ho práva, na použitie ktorého odkáže
kolízna norma medzinárodného práva
súkromného, resp. aplikáciu ktorého si
ako rozhodné právo pre ich zmluvný
vzťah strany dohodli, aplikoval § 369
odsek 1 Obchodného zákonníka, ktorý
odkáže, s výnimkou prípadu existujú-
ceho špeciálneho dojednania v zmluve,
na použitie predpisov občianskeho prá-
va. Predpisy občianskeho práva repre -
zen tuje v prvom rade Občiansky zákon -
ník, a to konkrétne jeho ustanovenie 
§ 517 ods. 2 (text za bodkočiarkou),
kto ré odkazuje určenie výpočtu výšky
úrokov z omeškania a poplatku z omeš -
k ania na vykonávací predpis, a tým je
nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z. z.,
ktorým sa vykonávajú niektoré ustano-
venia Občianskeho zákonníka.

V rámci intertemporálnych ustanovení
by sa po prijatí tohto návrhu novely
Obchodného zákonníka vzťah starej
a no vej právnej úpravy upravil v usta -
no vení § 768f Obchodného zákonníka,
pričom nová úprava úrokov z omeška-
nia by sa týkala len tých právnych vzťa-
hov, z ktorých by vzniklo omeškanie
a ktoré by nastali po nadobudnutí účin-
nosti tohto návrhu zákona. 

Účinnosť tohto návrhu novely Ob chod -
né ho zákonníka sa navrhuje odo dňa
15. januára 2009, nakoľko dňa 1. janu á-
ra 2009 (teda dňom zavedenia eura v SR)
nadobúda účinnosť zákon č. 659/ 2007
Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zme-



ne a doplnení niektorých zákonov (ďalej
v texte len „generálny zákon“). O tom,
že generálny zákon sa svojou úpravou
dotýka okrem množstva právnych úprav
aj úpravy obsiahnutej v Obchodnom zá-

konníku sme Vás už v bulletinoch ULC
Čarnogurský PRO BONO informovali
v tých vydaniach, ktoré sa zaoberali
novelizáciami Ob chod ného zákonníka
ako aj generálnym zákonom.
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Informácie uvedené v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho
odvodzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy a apli-
kácia 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 
ULC Čarnogurský PRO BONO zostavovaný s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária ULC Čarnogurský
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 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 
simunkova@ulclegal.com. Ďakujeme.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, Mgr. Martinu Šimunkovú: simunkova@ulclegal.com.
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