
1. NOVELA ZÁKONA O KATASTRI NEHNUTEĽNOSTÍ 
Dňa 1. mája 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 103/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Účelom
prijatia novely bolo predovšetkým uľahčenie realizácie PPP projektov a spresnenie niektorých ustanovení katastrálneho zákona
s prihliadnutím na požiadavky praxe. 

2. ZMENY V OBLASTI POMOCI A PODPORY POSKYTOVANEJ Z FONDOV EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
S účinnosťou odo dňa 1. apríla 2010 bol rozšírený predmet zákona č. 528/2008 Z. z. tak, aby bolo jednoznačné, že predmetný
zákon upravuje problematiku fondov EÚ komplexne, t.j. vrátane prostriedkov určených na spolufinancovanie zo štátneho roz-
počtu Slovenskej republiky, a nie len zo samotných fondov ES. 

3. MEDZINÁRODNÁ POMOC PRI VYMÁHANÍ NIEKTORÝCH FINANČNÝCH POHĽADÁVOK
S účinnosťou odo dňa 15. decembra 2009 bol prijatím nového zákona o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných
pohľadávok upravený postup a podmienky poskytovania, požadovania a prijímania medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých
finančných pohľadávok v súlade so smernicou Rady 2008/55/ES.

4. NOVELA ZÁKONA O POTRAVINÁCH 
Povinnosť predajcu potravín zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárskych výrobkov alebo povinnosť umiestniť potraviny,
ktoré obsahujú menej ako 50 % mäsa, oddelene od ostatných výrobkov z mäsa, zaviedla s účinnosťou odo dňa 1. mája 2010 no-
vela zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách. 

5. NOVÝ ZÁKON O OBALOCH 
Účelom prijatia nového zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch bolo nielen precizovanie definovania jednotlivých pojmov, ale aj
sprehľadnenie existujúcej právnej úpravy a úprava a spresnenie práv a povinností povinných osôb a oprávnených organizácií.
Nový zákon nadobudol účinnosť dňa 1. mája 2010. 

6. STRIEDAVÁ OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA
Do právneho poriadku Slovenskej republiky bol novelou zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine po prvýkrát zavedený inštitút striedavej
osobnej starostlivosti o dieťa. Nový inštitút umožní súdu zveriť dieťa do starostlivosti striedavo jednému a druhému rodičovi
na presne stanovené časové obdobie. Predmetná novela zákona o rodine nadobudla účinnosť dňa 1. júla 2010. 
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Dňa 1. mája 2010 nadobudol účinnosť
zákon č. 103/2010 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 162/1995 Z. z. o ka -
tas tri nehnuteľností a o zápise vlast-
níckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „novela“). Úče-
lom prijatia novely bolo predovšetkým
uľahčenie realizácie projektov verej-
no-súkromného partnerstva (public-
pri vate partnership, skrátene PPP)
na výstavbu diaľnic a rýchlostných ko-
munikácií a spresnenie niektorých
ustanovení katastrálneho zákona tak,
aby vyhovovali požiadavkám aplikač-
nej praxe. 

Novela predovšetkým doplnila znenie 
§ 46 ods. 4 o možnosť zapísať vlastní-
ka rozostavanej stavby nielen podľa
údajov o stavebníkovi v stavebnom po-
volení, ale aj na základe inej listiny
(napr. koncesnej listiny, zmluvy o dielo
a pod.). Uvedená zmena reflektuje naj -
mä potreby tzv. PPP projektov. Jedná
sa o jednu z najpodstatnejších zmien
katastrálneho zákona, keďže umožňu-
je preukázať vlastnícke právo k ro zo -
sta  vanej stavbe nielen stavebným po-
volením, ale napr. aj zmluvou o dielo
uzavretou so zhotoviteľom alebo kon-
cesnou zmluvou uzavretou medzi štátom
ako vlastníkom stavby a sú krom ným
partnerom v rámci projektov PPP. Ďal-
šou dôležitou zmenou je opätovné za-
vedenie možnosti vydania výpisov z lis -
tu vlastníctva s vyznačenou plombou,
ktoré bolo umožnené doplnením usta -
novenia § 69 ods. 4. Zrušenie vydáva nia
listov vlastníctva s vyznačenou plom bou
bolo zrušené novelou katastrál neho zá ko-
na platnou odo dňa 1. septem bra 2009. 

Novelou sa do § 6 vložil nový odsek 2,
ktorým sa z katastrálneho zákona vy-
pustila povinnosť evidencie inžinier-
skych a drobných stavieb v katastri,
nakoľko tieto sú v katastri zobrazené
na katastrálnej mape parcelným čís lom
pozemku, na ktorom je stavba postave-
ná, alebo mapovou značkou a sú ozna  -
čené kódom druhu pozemku a kó dom
spôsobu využívania pozemku. Úpra va

ust. § 8 ods. 3 a 4 zdôrazňuje skutoč-
nosť, že pozemková a železničná kniha
nie sú iba archívnym materiálom, keď -
že sú zdrojom informácií o právach
k ne hnuteľnostiam v prípade, ak uve-
de né právo k nehnuteľnosti nie je zapí-
sané na liste vlastníctva. Novelou sa
tiež vypustila povinnosť štátnych orgá-
nov a notárov zasielať správe katastra
ocenenie nehnuteľnosti. Uvedená zme-
na bola vykonaná z dôvodu zrušenia
dane z prevodu a prechodu nehnuteľ-
ností, pre účely ktorej bola uvedená
povinnosť pôvodne ustanovená. 

Úpravou znenia § 22 ods. 3 sa spresni-
lo ustanovenie o miestnej príslušnosti
v konaní o návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností, ak je na konanie o ná -
vr hu na vklad do katastra príslušných
viac správ katastra. Správa katastra,
ktorá začala konať o návrhu na vklad
do katastra nehnuteľností, upovedomí
o začatí konania dotknuté správy ka-
tastra s tým, aby na liste vlastníctva
vy  značili plombu o zmene práva. Po roz-
hodnutí o povolení vkladu zašle dot  -
knu tým správam katastra zmluvu spolu
s rozhodnutím o povolení vkladu na zá-
pis do listu vlastníctva. 

Náležitosti elektronického podania ná-
vrhu na zápis práva k nehnuteľnosti
novela rozšírila zavedením povinnosti
opatriť elektronicky podaný návrh zaru -
čeným elektronickým podpisom a ča so -
vou pečiatkou. Taktiež prílohy návr hu
podané elektronicky musia byť opa tre -
né zaručeným elektronickým podpisom
a časovou pečiatkou; časovou pečiat-
kou nemusia byť opatrené len v prípa-
de, ak sa v písomnom podaní nevyža-
duje osvedčený podpis. Novelou sa tiež
stanovilo, že oznámenie o zamýšľanom
návrhu na vklad môžu urobiť iba účast-
níci konania, nakoľko žiadny osobitný
zákon predmetné právo osobe inej ako
účastníkovi konania nepriznáva.

Doplnením ustanovenia § 31b o odsek 2
sa zjednodušil postup pri späťvzatí ná-
vrhu účastníkov konania pri odvolaní.
Uvedeným ustanovením sa upravilo, že
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proti rozhodnutiu o zastavení konania
sa nemožno odvolať, ak bolo konanie
zastavené z dôvodu, že (1) účastník ko  -
nania vzal návrh späť a ostatní účast ní -
ci konania s tým súhlasili, (2) v ur če nej
lehote nebol zaplatený správny popla -
tok, alebo (3) vo veci koná iná prísluš-
ná správa katastra. V prípade zastave-
nia konania podľa vyššie uvedeného
bodu 1 sa rozhodnutie nevydáva, ale sa
iba vyznačí v spise. 

Doplnením znenia § 34 ods. 1 sa usta-
no vilo, že do katastra nehnuteľností sa
zapisuje záznamom aj zmena poradia
zápisov záložných práv na základe do-
hody veriteľov o zmene poradia zálož-
ných práv rozhodujúceho na ich uspo-
kojenie. Týmto úkonom sa mení len
poradie už vzniknutých záložných práv,
pričom však nevzniká, nemení sa a ne -
za niká žiadne právo k nehnu teľ nos ti. 

Zrušením ods. 3 v § 35 sa z ka tas trál -
ne ho zákona vypustila možnosť avizo-
vať zaslanie verejnej listiny alebo inej
listiny na zápis do katastra nehnuteľ-
ností prostredníctvom oznámenia po-

daného v elektronickej podobe na to
určeného tlačiva. Novelou sa tiež do-
plnili náležitosti zmluvy alebo listiny,
na základe ktorých sa má vykonať zápis
do katastra nehnuteľností, a to o uve -
denie druhu pozemku, či ide o parce-
lu registra „C“ alebo „E“ a o výmeru
pozemku. Novela ustanovením znenia 
§ 42 ods. 4 spresnila postup pri oprave
chýb v písaní alebo počítaní alebo iných
zrejmých nesprávností, a to tak, že
oprava sa vykoná dodatkom k zmluve
alebo doložkou na zmluve, ak s tým
účastníci súhlasia. 

Podľa nového znenia katastrálneho zá-
kona sa pri zisťovaní priebehu hraníc
pozemkov stáva súčasťou komisie aj prí -
slušný obvodný úrad. Doplnením usta -
no venia § 70 ods. 2 sa zo záväzných
údajov katastra vypustil druh pozemku
evidovaného ako parcela registra „E“.

Tiež si Vám dovoľujeme dať do pozornos  -
ti, že o predchádzajúcej novele kata -
strálneho zákona sme Vás informovali 
v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO
10/2009.
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Odvolacie konanie 

ZMENY V OBLASTI POMOCI
A PODPORY POSKYTOVANEJ Z FONDOV
EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

Dňa 1. apríla 2010 nadobudol účinnosť
zákon č. 57/2010 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o po -
moci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení ne-
skor ších predpisov (ďalej len „nove-
la“). Potreba novelizácie vyplynula
z pod netov z praxe. Novelou sa upravi-
li ustanovenia v oblasti finančného ria-
denia, poskytovania pomoci a podpory
a doplnené boli ustanovenia týkajúce
sa výkonu kontroly projektu riadiacim
orgánom (ďalej aj „RO“) na základe
čl. 60 nariadenia Rady (ES) 1083/2006
a čl. 13 nariadenia Rady (ES) 1828/2006.
Novela upravila systém riadenia
a kontroly pomoci poskytovanej z fon -
dov ES a činnosť a zodpovednosť Minis-
terstva financií Slovenskej republiky
ako orgánu auditu. Legislatíva EÚ
a nové programové obdobie 2007 – 2013

kladú na orgán auditu povinnosť za-
bezpečiť audit operácií na vzorke ope-
rácií, ktoré majú každoročne prejsť
auditom vychádzajúc v prvom rade
z me tódy náhodného štatistického vý-
beru vzoriek. Výberom uvedenej metó-
dy sa podľa dôvodovej správy k novele
objem overovaných prostriedkov opro-
ti predchádzajúcemu obdobiu vý raz ne
zvýši. 

Novelou bol upravený predmet zákona
č. 528/2008 Z. z. za účelom jeho
spres nenia. Podľa nového znenia § 1
zákona o pomoci a podpore z fondov ES
je jednoznačné, že predmetom uvede-
ného zákona je komplexne problemati-
ka fondov ES, t.j. vrátane prostriedkov
určených na spolufinancovanie zo štát-
neho rozpočtu Slovenskej republiky,
a nie len zo samotných fondov. 



V nadväznosti na úpravu predmetu 
zákona bolo novelou upravené aj ust. 
§ 2 písm. f), v zmysle ktorého pojmy
pomoc a podpora zahŕňajú nielen pro-
striedky príslušného fondu ES, ale aj
prostriedky štátneho rozpočtu SR urče-
né na spolufinancovanie.

Novela upravila v § 12 ods. 1 zákona
spôsob poskytnutia pomoci a podpory
v prípadoch, kedy na strane prijímate-
ľa a riadiaceho orgánu vystupuje tá
istá osoba. V uvedenom prípade sa ne-
uzatvára zmluva so žiadateľom podľa 
§ 15 zákona o pomoci a podpore z fon -
dov ES, ale pomoc a podpora sa po-
skytne na základe rozhodnutia o schvá -
lení žiadosti, ktoré vydá štatutárny 
orgán RO. Včlenenie odseku 4 do § 12
zákona predstavuje reakciu na legisla-
tívu ES, ktorá umožňuje poskytovanie
príspevku aj formou tzv. osobitných ty-
pov výdavkov, medzi ktoré patria pau-
šálne výdavky, nepriame výdavky a jed-
norazové sumy. Pokiaľ RO umožní ich
využívanie, spôsob ich výpočtu musí
ustanoviť priamo do výzvy alebo pí-
somného vyzvania. 

S novelizovaným znením ust. § 12 ods. 1
zákona úzko súvisia aj ďalšie novelou
zavedené zmeny. Písomné rozhodnutie
o schválení žiadosti alebo písomné roz-
hodnutie o neschválení žiadosti musí
po novom obsahovať aj práva a po vin -
nosti prijímateľa a RO pri realizácii po-
moci a podpory na základe rozhodnutia
podľa § 12 ods. 1. Novelou bolo zme  ne -
né aj ust. § 14 ods. 6, v zmysle ktorého
môže žiadateľ podať písomnú žiadosť
o preskúmanie rozhodnutia o nes chvá -
lení žiadosti už len v prí pa de, ak žiada-
teľ a RO nie je tá istá osoba. 

Riadiaci orgán môže aj naďalej pre skú-
mať z vlastného podnetu rozhodnutie
o schválení, resp. rozhodnutie o ne -
schvá lení žiadosti. Novela však zmeni-
la lehoty, v ktorých je uvedené pre -
skúmanie možné. Od účinnosti novely
môže štatutárny orgán RO z vlastné-
ho podnetu preskúmať rozhodnutie
o schvá lení žiadosti len do zaslania ná-
vrhu zmluvy žiadateľovi, čím sa uvede-
ná lehota skrátila. Podľa pôvodnej
úpravy bolo možné uvedené preskúma-
nie uskutočniť až do uzavretia zmluvy
so žiadateľom. Preskúmanie rozhodnu-

tia o neschválení žiadosti sa môže usku -
točniť do dvoch mesiacov od rozhod -
nutia o neschválení žiadosti. Podobn ým
spôsobom sa posilnenie oprávnení RO
premietlo aj do ust. § 21 ods. 3 zákona. 

Podľa nového ust. § 14 ods. 9 je šta tu -
tár ny orgán RO oprávnený z vlastného
podnetu v odôvodnených prípadoch
zme  niť alebo zrušiť rozhodnutie o schvá-
lení žiadosti podľa § 12 ods.1.

V súlade so smernicou Európskeho par-
lamentu a Rady 52/2009 bola novelou
zavedená do § 12 ods. 5 zákona sank-
cia za porušenie zákazu nelegálneho
zamestnávania cudzincov podľa zákona
č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní v znení ne-
skorších predpisov. Uvedenú sankciu
predstavuje neposkytnutie pomoci
a podpory žiadateľovi, ktorý uvedený
zákaz porušil, a to až na obdobie pia-
tich rokov. V zmysle nového § 24 ods. 3
zákona je prijímateľ v prípade poruše-
nia zákazu nelegálneho zamestnávania
cudzinca povinný vrátiť príspevok alebo
jeho časť, poskytnutý v období 12 me-
siacov predchádzajúcich uvedenému
porušeniu. 

Žiadosť podáva žiadateľ riadiacemu
or gánu na základe vyhlásenej výzvy.
Výz va musí po novom obsahovať aj
ďalšie formálne náležitosti, medzi kto-
ré podľa dôvodovej správy k novele pa -
tria napr. kontaktné údaje, opis cieľov
výzvy, logá EÚ a operačného programu
z hľadiska splnenia podmienok publicity.
Z podmienok výzvy sa vypustili pod-
mienky stanovené schémou štátnej po-
moci, resp. schémou de minimis, nakoľ-
ko uvedené podmienky boli upravené
duplicitne. Výnimku predstavuje spô-
sob financovania, ktorý novela doplni-
la ako samostatnú povinnú náležitosť
výzvy do § 13 ods. 3 písm. i) zákona. 

Výrazným spôsobom zasiahla do realizá -
cie projektov novela ust. § 15 zákona,
ktorou sa zjednodušil proces uza tvá  ra nia
zmluvy so žiadateľom, ako aj ná  sled -
né ho uzatvárania dodatkov k zmlu  ve.
Novelizované ust. § 15 ods. 2 skrátilo
celkové trvanie uzatvárania zmluvy,
pretože podľa novej úpravy zasiela RO
žiadateľovi návrh na uzatvorenie zmlu-
vy, v ktorom určí žiadateľovi lehotu na
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prijatie návrhu. Pokiaľ lehota na prijatie
návrhu na uzatvorenie zmluvy márne
uplynie, alebo bol riadiacemu orgánu
doručený prejav žiadateľa o od miet -
nutí návrhu na uzatvorenie zmluvy, ná-
vrh na uzatvorenie zmluvy zaniká. 

Novela samostatne upravila aj proces-
né ustanovenia pre poskytovanie po-
moci pre národné projekty. RO je pri
implementácii finančných prostriedkov
zo štrukturálnych fondov a Kohézneho
fondu oprávnený postupovať pri posky-
tovaní pomoci podľa nových ustanovení
§ 16, a to bez ohľadu na povahu ope-
račného programu, t.j. vrátane ope-
račného programu Doprava. Novelizo-
vané zne nie ust. § 20 upravilo proces
konania o žiadosti pre projekty tech-
nickej pomoci, ktorý začína doručením
žiadosti riadiacemu orgánu na základe
písomného vyzvania žiadateľa riadia-
cim orgánom, na rozdiel od pôvodnej
úpravy, podľa ktorej sa konanie o žia -
dos ti pre projekty technickej pomoci
začínalo doručením žiadosti riadiace-
mu orgánu. 

Osobitne Vás chceme upozorniť na
nové ust. § 24a až 24k upravujúce roz-
delenie výťažku z predaja zálohu
a kontrolu projektu. V ustanovení § 24a
novela zaviedla doteraz neupravenú
oblasť rozdelenia výťažku z pre daja
zálohu, pokiaľ banka spolufinancujúca
projekt ako aj RO majú na zálohu zria-
dené záložné právo v sú vis losti s rea li -
zá ciou projektu. Jedná sa o situáciu,
v ktorej k predaju zálohu dôjde pred
nadobudnutím právoplatnosti rozhod-
nutia o porušení finančnej disciplíny
vydaného príslušnou správou finančnej
kontroly. Subjekt, ktorý poskytol úver
na financovanie projektu, teda banka,
bude po uskutočnení horeuvedeného
predaja povinný previesť výťažok zo
zálohu vo výške pomeru dohodnutého
v zmluve medzi RO a bankou riadiace-
mu orgánu. RO vedie predmetné pro-
striedky na účte cudzích prostriedkov,
a to najdlhšie po dobu piatich rokov.
V nasledujúcich ustanoveniach novela
upravila následný postup RO po nado-
budnutí právoplatnosti rozhodnutia
o porušení finančnej disciplíny v nad -
väz nosti na výšku sankcie uvedenej
v predmetnom rozhodnutí a výšku fi-
nanč ných prostriedkov, ktoré získal RO

z predaja zálohu. Ak rozhodnutie o po -
ru šení finančnej disciplíny nenadobud-
ne právoplatnosť do štyroch rokov od
prijatia finančných prostriedkov ria -
dia cim orgánom od banky, alebo ak
príslušná správa finančnej kontroly
ukončí do štyroch rokov správne kona-
nie bez uloženia sankcie, RO vráti
predmetné finančné prostriedky banke
vo výške jej nesplatenej pohľadávky
voči prijímateľovi. Novelou sa ustano-
vilo, že v prípade uhrádzania sankcie
zo strany RO za prijímateľa koná RO
v mene a na účet prijímateľa. RO je
taktiež povinný informovať prijímateľa
o všetkých skutočnostiach, ktoré nasta-
li v súvislosti s postupom podľa tohto
ustanovenia. Riadiaci orgán, prijímateľ,
banka a príslušná správa finančnej
kon  troly sú podľa ust. § 24a ods. 5 zá-
kona povinní poskytovať si vzájomnú
súčinnosť pri rozdelení výťažku z pre -
daja zálohu podľa tohto ustanovenia. 

KONTROLA PROJEKTU

Z čl. 60 nariadenia Rady č. 1083/2006
a čl. 13 nariadenia Rady 1828/2006 vy-
plýva právomoc RO vykonávať kontrolu
projektu od uzatvorenia zmluvy, pokiaľ
sa zmluva neuzatvára, tak od vydania
rozhodnutia o schválení. Úlohou člen-
ských štátov je vytvoriť funkčný a efek  -
tívny kontrol ný systém fondov EÚ, pre-
to boli inštitúty európskej legislatívy
presnejšie zapracované do vnútroštát-
nej právnej úpravy v SR aj prostredníc-
tvom novely zákona o medzinárodnej
pomoci a pod po re z fondov ES. V zmys -
le § 24b kontrolu projektu vykonáva RO.
RO môže poveriť výkonom kontroly
právnickú osobu, ktorá má zákonom sta-
novené predpoklady na výkon uvedenej
kontroly. Kontrolou projektu RO ove -
ruje (1) plnenie podmienok poskytnutia
pomoci a podpory, (2) súlad platby, kto-
rá je poskytnutá prijímateľovi prostred-
níctvom žiadosti o platbu a (3) súčasne
overuje hospodárnosť, efektívnosť,
účin nosť a účelnosť použitia pomoci
a pod pory.

Zamestnanci RO sú pri vykonávaní ad-
ministratívnej kontroly (ďalej len
„kon troly“) oprávnení v nevyhnutnom
rozsahu vyžadovať od kontrolovaného
subjektu (1) poskytnutie originálov
alebo kópií dokladov, záznamov dát,
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výstupov projektu a ostatných infor-
mácií a dokumentov súvisiacich s kon -
tro lou, (2) prepracovanie opatrení na
nápravu nedostatkov zistených kontro-
lou a na odstránenie príčin ich vzniku.
Zamestnanci RO sú pri výkone kontroly
povinní (1) vydať kontrolovanému 
subjektu potvrdenie o odobratí dokla-
dov a ostatných horeuvedených infor-
mácií a zabezpečiť ich riadnu ochranu
a (2) oboznámiť kontrolovaný subjekt
so závermi kontroly. Povinnosti kontro-
lovaného subjektu sú vymenované
v ust. § 24d ods. 4 zákona. 

Novelou bola do zákona o pomoci
a pod pore z fondov ES definovaná aj
kontrola na mieste. V zmysle nového 
§ 24f sú kontrolu na mieste oprávnení
vykonávať zamestnanci RO a prizvané
osoby len na základe písomného pove-
renia, ktorým sa uvedené subjekty
preukážu na mieste. Zamestnanci RO
sú pri výkone kontroly na mieste opráv -
není (1) vstupovať do objektu, zariade -
nia, prevádzky, dopravného pro stried ku
alebo na pozemok kontrolovaného sub-
jektu, (2) vyžadovať od kontrolované-
ho subjektu poskytnutie dokladov
a ďalších informácií potrebných na vý-
kon kontroly na mieste, (3) odoberať
aj mimo priestorov kontrolovaného
subjektu doklady a iné materiály, kto-
rých vydanie nie je všeobecne záväz-
ným právnym predpisov zakázané, ne-
vyhnutné na ďalšie úkony súvisiace
s kontrolou na mieste, (4) vyžadovať
prepracovanie opatrení na nápravu ne-
dostatkov zistených kontrolou na mies-
te a na odstránenie príčin ich vzniku. 

Kontrolovaný subjekt je oprávnený 
(1) vyžadovať preukázanie poverenia
na výkon kontroly na mieste, (2) vyža-
dovať potvrdenie o odobratí dokladov
a ostatných informácií, (3) písomne sa
vyjadriť k zisteným nedostatkom uve-
deným v správe, (4) vyžadovať od RO
odovzdanie správy. O kontrolných zis-
teniach kontroly na mieste vypracuje
RO správu. 

Ak RO v čase, keď už bol príspevok ale-
bo jeho časť poskytnutá, zistí poruše-

nie pravidiel a postupov verejného ob-
starávania, v zmysle novely môže vy-
zvať prijímateľa na vrátenie poskytnu-
tého príspevku alebo jeho časti na
predmet zákazky. Ak prijímateľ dobro-
voľne príspevok alebo jeho časť na zá-
klade výzvy nevráti, RO podá podnet
Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý
následne postupuje v súlade so záko-
nom č. 25/2006 Z. z. o verejnom ob-
starávaní a ak zhodnotí, že k porušeniu
pravidiel a postupov verejného obsta-
rávania došlo, uloží pokutu v súlade 
s § 149 citovaného zákona. Po nado-
budnutí právoplatnosti uvedeného roz-
hodnutia je RO oprávnený vydať roz-
hodnutie, ktorým uloží prijímateľovi
povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho
časť, a to v závislosti od skutkovej
pod staty správneho deliktu určeného
v rozhodnutí Úradu pre verejné obsta-
rávanie vo výške 50 alebo 100 % z pos -
kyt nutého príspevku za predmet zá-
kazky. Právoplatné rozhodnutie je exe-
kučným titulom, na základe ktorého je
možné začať exekučné konanie na
úče ly vymáhania prostriedkov, ktoré sa
majú vrátiť.

Novelou bola upravená napr. aj mož-
nosť uzavretia dohody o splátkach me-
dzi RO a prijímateľom za podmienok
určených v § 28a zákona, ktorá musí
mať písomnú podobu, inak je neplat-
ná. Novela spresnila vedenie evidencie
v účtovných knihách používaných pri
vedení účtovníctva v sústave jednodu-
chého účtovníctva pre prijímateľov
a partnera, ktorí nie sú účtovnou jed-
notkou, predĺžila lehotu na zverejne-
nie údajov podľa zákona na interneto-
vej stránke RO z pôvodných 15 na 30
dní od podpisu zmluvy alebo rozhodnutia
o schválení žiadosti podľa § 12 ods. 1 zá-
kona. 

Konania o žiadosti, ktoré boli zača té
a právoplatne neskončené do dňa 
31. mar ca 2010, sa dokončia na zákla-
de novely podľa nových znení zákona
o pomoci a podpore z fondov ES. Práv-
ne účinky úkonov vykonaných pri po-
skytovaní právnej pomoci a podpory do
31. marca 2010 zostávajú zachované.
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Dňa 15. decembra 2009 nadobudol účin-
nosť zákon č. 466/2009 Z. z. o me dzi -
národnej pomoci pri vymáhaní nie kto -
rých finančných pohľadávok a o zme ne
a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon o medzinárodnej pomoci“
alebo „nový zákon“), ktorý nahradil pô -
vodný zákon č. 446/2002 Z. z. o vzá -
jom nej pomoci pri vymáhaní niekto-
rých finančných pohľadávok v znení
neskorších predpisov (ďalej len „pôvod-
ný zákon“). Pôvodný zákon upravoval
postupy a podmienky medzinárodnej
pomoci pri vymáhaní pohľadávok podľa
smernice Rady 76/308/EHS a smer nice
Komisie 200/94/ES. Smernica Rady bola
niekoľkokrát noveli zovaná a z uve  de né-
ho dôvodu Rada prijala jej kodifikova-
né znenie pod č. 2008/55/ES. Smer -
nica Komisie bola zrušená a na hra dená
nariadením Komisie ES č. 1179/2008.
Reakciou na uvede né zme ny bolo prá-
ve prijatie nového zákona. 

Zákon o medzinárodnej pomoci upravu je
postup a podmienky poskytovania, po-
žadovania a prijímania medzinárodnej
pomoci pri vymáhaní niektorých fi nanč -
ných pohľadávok v súlade so smernicou
Rady 2008/55/ES. Jedná sa o nástroj,
ktorý má pomôcť v boji proti daňovým
únikom a vyhýbaniu sa zaplateniu fi-
nančných pohľadávok dlž ník mi, ktorí sa
zdržiavajú v zahraničí. Mal by význam-
nou mierou prispieť k ochra ne príjmov
rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len
„SR“) a rozpočtov iných členských štá-
tov Európskej únie alebo zmluvných štá-
tov príslušných medzinárodných zmlúv. 

VYMEDZENIE 
ZÁKLADNÝCH POJMOV

Medzinárodnou pomocou pri vymáhaní
pohľadávky (ďalej len „medzinárodná
pomoc“) sa podľa § 2 písm. a) nového
zákona rozumie výmena informácií po-
trebných na vymáhanie pohľadávky,
do ručovanie písomností súvisiacich
s vymáhaním pohľadávky, vymáhanie
pohľadávky, zabezpečovanie pohľadáv-

ky alebo iné úkony súvisiace s vymáha-
ním pohľadávky na základe vzájomnosti
medzi príslušným orgánom SR a prísluš-
ným orgánom členského štátu Európ-
skej únie (ďalej len „členský štát“) 
al ebo príslušným orgánom zmluvného
štá tu na základe medzinárodnej zmlu-
vy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená
spôsobom ustanoveným zákonom. 

Príslušným orgánom členského štátu je
orgán, ktorý podľa práva členského
štátu je oprávnený poskytovať, poža-
dovať alebo prijímať medzinárodnú
pomoc pri vymáhaní pohľadávky v sú la -
de s osobitným predpisom, napr. naria-
dením Komisie (ES) č. 1179/2008. Prí-
slušným orgánom zmluvného štátu je
orgán, ktorý je podľa medzinárodnej
zmluvy oprávnený medzinárodnú pomoc
pri vymáhaní pohľadávky poskytovať,
požadovať alebo prijímať. Príslušným
orgánom SR je buď Ministerstvo finan-
cií SR (ďalej len „ministerstvo financií“)
alebo ním určený colný orgán, prípad-
ne Ministerstvo pôdohospodárstva SR
(ďa lej len „ministerstvo pôdohospo-
dárstva“) alebo ním určený orgán v zá -
vi slosti od druhu pohľadávky. Vymáha-
júcim orgánom rozumieme daňový
úrad, colný úrad, ministerstvo pôdo-
hospodárstva alebo ním určený orgán. 

Predmetom nového zákona je poskyto-
vanie medzinárodnej pomoci len pre
niektoré druhy pohľadávok taxatívne
vymedzené v ust. § 3. Medzinárodná
po moc sa vo vzťahu k členským štátom
vzťahuje na pohľadávky týkajúce sa:

(1) dane z príjmov,
(2) dane z nehnuteľností,
(3) dane z dedičstva, dane z da ro va nia,

dane z prevodu a prechodu nehnu -
teľ  ností, 

(4) dane z pridanej hodnoty,
(5) spotrebnej dane z liehu, spotrebnej

dane z vína, spotrebnej dane z piva,
spotrebnej dane z ta ba ko vých vý-
robkov, spotrebnej dane z mi ne rál -
ne ho oleja,
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(6) daní ustanovených v členskom
štáte, ktoré majú rovnaký alebo
podobný charakter ako dane uve-
dené v prvom až piatom bode,

(7) dane z poistného,
(8) rovnakých alebo obdobných daní

ako je daň z poistného,
(9) dovozného cla,

(10) vývozného cla, 
(11) úroku, sankčného úroku, po ku ty,

penále alebo nákladov súvisiacich
s pohľadávkami na daniach uve de -
ných v prvom až ôsmom bode
a úro ku, kompenzačného úro ku,
úroku z omeškania, pokuty alebo
nákladov súvisiacich s po hľa dáv -
kami na cle uvedených v de viatom
a desiatom bode, okrem sankcií
podľa osobitných predpisov,

(12) náhrad, intervencií a iných opat-
rení tvoriacich súčasť systému
celkového alebo čiastkového fi-
nan covania Európskeho poľnohos-
podárskeho záručného fondu a Eu-
rópskeho poľnohospodárskeho fon-
du pre rozvoj vidieka vrátane súm
inkasovaných v súvislosti s týmito
činnosťami,

(13) odvodov a iných poplatkov upra-
vených podľa spoločnej organizá-
cie trhu pre sektor cukru, 

(14) úroku, pokuty, penále a nákladov
súvisiacich s pohľadávkami podľa
bodov 12 a 13, okrem sankcií pod-
ľa osobitných predpisov.

Vo vzťahu k zmluvným štátom sa vzťa-
huje na pohľadávky týkajúce sa daní,
cla alebo iných platieb dohodnutých
medzinárodnou zmluvou.

Na poskytovanie, požadovanie alebo
prijímanie medzinárodnej pomoci pre
po hľadávky podľa § 3 písm. a) bod 1 – 11
a pre pohľadávky podľa písm. b) je prí-
slušné ministerstvo financií, ktoré
môže určiť daňový alebo colný orgán
na uskutočňovanie uvedenej činnosti.
Pri poskytovaní medzinárodnej pomoci
pri vymáhaní pohľadávky týkajúcej sa
dane z nehnuteľnosti alebo dane z po -
ist ného vymáha pohľadávku miestne
príslušný daňový úrad podľa trvalého
pobytu osoby, ktorá neuhradila pohľa-
dávku členského štátu alebo pohľadáv-
ku zmluvného štátu (ďalej len „dlž ník“)
alebo podľa trvalého pobytu osoby
zod povednej za úhradu pohľadávky

dlžníka podľa právnych predpisov plat-
ných v členskom štáte alebo zmluvnom
štáte (ďalej len „ďalší dlžník“), ak ide
o fyzickú osobu alebo podľa sídla dlžní-
ka alebo ďalšieho dlžníka, ak ide
o práv nickú osobu. Pokiaľ nie je možné
miestnu príslušnosť určiť podľa trvalé-
ho pobytu fyzickej osoby alebo sídla
právnickej osoby, je miestne príslušný
Daňový úrad Bratislava I.

Správca dane, ktorým je obec, môže
požiadať o zabezpečenie medzinárod-
nej pomoci pri vymáhaní pohľadávky
na dani z nehnuteľnosti Daňové riadi-
teľ stvo SR; na tento účel je správca
dane, ktorým je obec, povinný poskyt-
núť daňovému riaditeľstvu informácie
a písomnosti potrebné na požadovanie
medzinárodnej pomoci pri vymáhaní
pohľadávky.

Na poskytovanie, požadovanie alebo
prijímanie medzinárodnej pomoci 
pre ostatné pohľadávky, t.j. podľa 
§ 3 písm. a) body 12 – 14, je príslušné
ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré
na uvedenú činnosť môže určiť iný 
orgán. Ministerstvo pôdohospodárstva
alebo ním určený orgán postupujú 
pri vymáhaní pohľadávok podľa osobit-
ných predpisov, napr. podľa zákona 
č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekúto-
roch a exekučnej činnosti v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len „exekučný
poriadok“) alebo zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších
pred pisov (ďalej len „správny poria-
dok“). 

Príslušný orgán členského štátu môže
požiadať príslušný orgán SR o pos kyt -
nutie informácií potrebných na vymá-
hanie pohľadávky. Uvedené informácie
príslušný orgán SR poskytne, ak žiadosť
príslušného orgánu členského štátu ob-
sa huje (1) meno, priezvisko a adresu
dlž níka, ďalšieho dlžníka alebo tretej
osoby, ak sa jedná o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno alebo názov
a adresu sídla dlžníka, ďalšieho dlžní-
ka alebo tretej osoby, ak sa jedná
o práv nickú osobu a ďalšie údaje po-
trebné na identifikáciu uvedenej osoby,
ku ktorým má príslušný orgán členského
štátu prístup, (2) identifikáciu po hľa -
dávky a jej výšku a (3) ďalšie úda je
a informácie podľa čl. 3a prílohy I naria-
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denia Komisie (ES) č. 1179/2008. Prí-
slušný orgán SR môže za rovnakých
podmienok požadovať informácie po-
trebné na vymáhanie finančnej pohľa-
dávky od príslušného orgánu členského
štátu. 

Príslušný orgán SR žiadosť príslušného
orgánu členského štátu o poskytnutie
informácií zamietne, ak (1) nie je opráv -
nený požadovanú informáciu získať na
vymáhanie obdobnej pohľadávky v SR,
(2) by poskytnutie požadovanej infor-
má cie viedlo k (a) porušeniu obchodné -
ho tajomstva, (b) porušeniu povinnosti
zachovávať mlčanlivosť podľa zákona
č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení ne -
skorších predpisov, (c) ohrozeniu bez-
pečnosti štátu, (d) neoprávnenej ma-
nipulácii s utajovanými skutočnosťami
alebo (e) ak by bolo inak v rozpore s ve-
rejným poriadkom. Zamietnutie žia-
dos ti sa oznámi príslušnému orgánu
člen ského štátu spoločne s uvedením
dôvodov jej zamietnutia. 

Na žiadosť príslušného orgánu členské-
ho štátu zabezpečí príslušný orgán SR
doručenie písomností súvisiacich s po -
hľa dávkou alebo s vymáhaním pohľa-
dávky (ďalej len „predmetných písom-
ností“) dlžníkovi, ďalšiemu dlžníkovi
alebo tretej osobe. Žiadosť o do ru če nie
predmetných písomností musí obsa -
hovať náležitosti podľa ust. § 7 ods. 2
nového zákona. Rovnako príslušný or-
gán SR môže požiadať príslušný orgán
členského štátu o doručenie predmet-
ných písomností. Žiadosť slovenského
príslušného orgánu musí taktiež obsa-
hovať náležitosti podľa ust. § 7 ods. 2
nového zákona. V prípade žiadosti
o do ručenie predmetných písomností
od príslušného orgánu členského štátu
príslušný orgán SR bez zbytočného od-
kladu oznámi príslušnému orgánu člen-
ského štátu, akým spôsobom bola jeho
žiadosť vybavená, najmä mu oznámi
dátum doručenia písomností adresáto-
vi a spôsob ich doručenia. 

Podľa § 8 zákona o medzinárodnej po-
moci môže príslušný orgán členského
štátu prostredníctvom žiadosti obsahu-
júcej náležitosti podľa ust. § 8 ods. 2
nového zákona požiadať príslušný or-
gán SR, aby zabezpečil vymáhanie po-
hľadávky členského štátu. Pohľadávka

členského štátu sa vymáha rovnako ako
pohľadávka SR a vymáha sa v eurách.
Vymáhanie uvedenej pohľadávky nemá
prednosť pred vymáhaním pohľadávky
SR. V zmysle ust. § 9 ods. 3 nového 
zákona sa na účely vymáhania pohľa-
dávky exekučný titul členského štátu
považuje odo dňa doručenia úplnej
žiadosti príslušného orgánu členského
štátu na vymáhanie pohľadávky za exe-
kučný titul vydaný podľa zákona
č. 511/1992 Zb. o správe daní a po -
plat kov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o správe daní a po -
plat kov“), zákona č. 199/2004 Z. z.
Colný zákon a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „colný zákon“)
a správneho poriadku. Ak sa jedná o vy -
máhanie pohľadávky podľa Exekučného
poriadku, vykonateľnosť exekučného ti-
tulu uznáva súd podľa exekučného po-
riadku. 

Informácie a písomnosti súvisiace s vy-
máhaním pohľadávky príslušný orgán
SR bezodkladne doručí vymáhajúcemu
orgánu. Vymáhajúci orgán je oprávne-
ný požadovať dodatočné informácie
a písomnosti prostredníctvom prísluš-
né ho orgánu SR. Príslušný orgán SR
bez odkladne informuje príslušný orgán
členského štátu o úkonoch vykonaných
na vymáhanie pohľadávky; vymáhajúci
orgán je na základe žiadosti príslušné-
ho orgánu SR povinný bezodkladne in-
formovať tento orgán o úkonoch vyko-
naných na vymáhanie pohľadávky.

Vymáhajúci orgán môže povoliť dlžní-
kovi alebo ďalšiemu dlžníkovi odklad
platenia pohľadávky alebo jej platenie
v splátkach len so súhlasom príslušné-
ho orgánu členského štátu. 

Odo dňa doručenia úplnej žiadosti
podľa § 8 je dlžník alebo ďalší dlžník
povinný zaplatiť sankčný úrok alebo
úrok z omeškania za oneskorenú úhra-
du pohľadávky uvedenej v § 3 písm. a)
v prvom až desiatom bode. Pri vyrube-
ní sankčného úroku alebo vymeraní
úroku z omeškania za oneskorenú
úhra du pohľadávky sa postupuje podľa
osobitných predpisov. Vymoženú sumu
pohľadávky vrátane úroku pri povolení
odkladu platenia pohľadávky, sankčné-
ho úroku alebo úroku z omeškania pod-
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ľa § 9 odsek 10 poukáže vymáhajúci or-
gán príslušnému orgánu členského štá-
tu v eurách. 

Úprava sankčného úroku pri poskyto -
vaní alebo požadovaní medzinárod -
nej pomoci pri vymáhaní pohľadávky
bola novým zákonom zakotvená do 
ust. §35c a §35d zákona o správe daní
a poplatkov. V zmysle § 35c zákona
o správe daní a poplatkov, ak osoba
podľa § 4 ods. 4 zákona o me dzi ná rod -
nej pomoci nezaplatila najneskôr v deň
predchádzajúci dňu doručenia úplnej
žiadosti o vymáhanie pohľadávky po-
hľadávku členského štátu uvedenú 
v § 3 písm. a) prvom až ôsmom bode
zákona o medzinárodnej pomoci, správ -
ca dane, ktorým je daňový úrad alebo
colný úrad, uvedenej osobe vyrubí
sankčný úrok. Sankčný úrok sa vyrubu-
je z dlžnej sumy pohľadávky členského
štátu Európskej únie vo výške štvorná-
sobku základnej úrokovej sadzby Eu-
rópskej centrálnej banky platnej v deň
doručenia úplnej žiadosti o vymáhanie
pohľadávky príslušnému orgánu SR. Ak
štvornásobok základnej úrokovej sadz -
by Európskej centrálnej banky nedo-
siahne 15 %, pri výpočte sankčného úro -
ku sa namiesto štvornásobku základ nej
úrokovej sadzby Európskej centrálnej
banky použije ročná úroková sadzba 
15 %. Sankčný úrok sa nevyrubuje zo
sankčného úroku, úroku a pokuty. Po-
dobným spôsobom nový zákon noveli-
zoval aj colný zákon, do ktorého boli
vložené § 59a a § 59b upravujúce úrok
z omeškania pri poskytovaní a pri po-
žadovaní medzinárodnej pomoci pri
vymáhaní pohľadávok. 

Podľa § 10 nového zákona môže prí-
slušný členský štát požiadať vymáhajú-
ci orgán o zabezpečenie pohľadávky.
Vymáhajúci orgán zabezpečí vymáhanú
pohľadávku aj bez uvedenej žiadosti,
ak je odôvodnená obava, že pohľadáv-
ka nebude vymožiteľná. Žiadosť o za -

bez pečenie vymáhanej pohľadávky
podľa § 10 nového zákona alebo žia-
dosť o vymáhanie pohľadávky podľa 
§ 8 nového zákona príslušný orgán SR
zamietne, ak sa pri vymáhaní pohľa-
dávky preukáže, že vymáhanie pohľa-
dávky by mohlo mať pre dlžníka alebo
ďalšieho dlžníka, ktorým je fyzická
osoba, alebo príslušníkov jeho rodiny
nepriaznivé následky. 

Žiadosti podľa § 6, § 8 a § 10 zákona
o me dzinárodnej pomoci sa v zmysle 
§ 15 uvedeného zákona  zasielajú elek-
tronickými prostriedkami prostredníc-
tvom komunikačnej siete Európskeho
spoločenstva CCN/CSI. Sieť CCN/CSI
predstavuje spoločnú platformu, zalo-
ženú na Spoločnej komunikačnej sieti
a Spoločnom systémovom rozhraní,
ktorú vyvinulo spoločenstvo na zabez-
pečenie všetkých prenosov medzi prí-
slušnými orgánmi v oblasti colného 
a daňového systému pomocou elektro-
nických prostriedkov. Ak nebude mož-
né postupovať uvedeným spôsobom,
príslušný orgán SR zašle svoju žiadosť
pro stredníctvom pošty.

Pri poskytovaní, požadovaní alebo pri-
jímaní medzinárodnej pomoci pri vy-
má haní pohľadávky podľa § 3 písm. b)
nového zákona na základe medziná-
rodnej zmluvy sa postupuje primerane
podľa zákona o medzinárodnej pomoci
a osobitných predpisov, ak v me dzi ná -
rodnej zmluve nie je dohodnuté inak.

Ako sme spomenuli v úvode, nový zá-
kon nadobudol účinnosť dňa 14. de-
cembra 2009. V zmysle § 19 sa podľa
jeho ustanovení postupuje aj v prípa-
de, ak bola príslušným orgánom člen-
ského štátu alebo zmluvného štátu 
doručená žiadosť do dňa 14. decembra
2009 a poskytovanie, požadovanie
a pri jímanie medzinárodnej pomoci
malo prebiehať až po 14. decembri
2009. 
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Dňa 1. mája 2010 nadobudol účinnosť
zákon č. 114/2010 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 152/1995 Z. z.
o potravinách v znení neskorších pred-
pisov a o zmene a doplnení zákona 
č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití 
nerastného bohatstva (banský zákon) 
v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „novela“), okrem ustanovení člán-
ku I 2. bodu § 12 ods. 1 písm. o) a r),
ktoré nadobudnú účinnosť dňa 1. sep-
tembra 2010. Účelom prijatia novely
je právne zakotviť prísnejšie sankcio-
novanie subjektov, ktoré nedodržiava-
jú zákonné povinnosti ustanovené
v novelizovanom zákone. Novela záro-
veň zakotvuje nové povinnosti predaj-
cov potravín.

Účelom prijatia novely bola potreba
precizovania právnej úpravy predaja
potravín. Jedná sa predovšetkým o úpra -
vu (1) predaja nebalených pekárskych
výrobkov a krájaných potravín, na kto-
rých sa neuvádza ich zloženie, (2) pre-
daja potravín, ktoré obsahujú rastlinné
tuky alebo iné náhrady a (3) zamedzenia
predaja tých potravín, ktoré nespĺ ňa jú
požiadavky zákona č. 152/1995 Z. z.
o po travinách v znení neskorších pred-
pisov a Potravinového kódexu Sloven-
skej republiky a ktoré sú pravidelne
predávané na miestach, na ktorých je
ich predaj zakázaný. 

Predaj nebalených pekárskych výrob-
kov upravuje ust. § 12 ods. 1 doplnené
predmetnou novelou o písm. f), pričom
doterajšie písmená f) až l) sa označujú
ako písmená g) až m). Uvedené usta-
novenie zakotvuje povinnosť predajcu
potravín zabezpečiť hygienický predaj
nebalených pekárskych výrobkov pro-
stredníctvom technických prostriedkov
a technických zariadení. Za technické
prostriedky sa považujú napr. uzatvo-
re né boxy, technickými zariadeniami
sú napr. kliešte alebo igelitové rukavi-
ce. Účelom úpravy predaja pekárskych
výrobkov je najmä zvýšenie hygieny
pre daja. 

Novela tiež dopĺňa § 12 ods.1 o písm. n)
až r). Tieto upravujú povinnosť predaj-
cu potravín (1) označovať krájané po-

traviny údajom o ich zložení na výves-
ke na viditeľnom mieste v blízkosti vy-
stavenej potraviny, (2) umiestniť po-
traviny, ktoré obsahujú rastlinné tuky
alebo iné náhrady, oddelene od výrob-
kov z mlieka alebo výrobkov z mäsa,
(3) nepredávať potraviny na miestach,
na ktorých je predaj zakázaný, napr.
predaj chránených druhov živočíchov
na trhoch a (4) umiestniť potraviny,
ktoré obsahujú menej ako 50 % mäsa,
oddelene od ostatných výrobkov 
z mäsa. Povinnosti uvedené pod bodmi
(2) a (4) je predajca potravín povinný
plniť odo dňa 1. septembra 2010. 

V novom znení § 19 ods. 1 písm. c) je
pri zistení závažných nedostatkov usta-
novená povinnosť zatvoriť len časť
pre vádzky, nie celú prevádzku, ako to
bolo ustanovené v pôvodnom znení 
zákona. Novelou sa zavádza právo or-
gánov kontroly, ako je napr. Štátna 
veterinárna a potravinová správa Slo-
venskej republiky, okamžite uzatvoriť
prevádzku predajcu potravín po zistení
porušenia predmetného zákona, Potra-
vinového kódexu SR alebo osobitných
predpisov, ktoré môže mať za následok
riziko pre bezpečnosť potravín.

V § 29 sa novelou zaviedlo rozšírenie
skutkových podstát priestupkov. Prie-
stupku sa podľa novej právnej úpravy
dopustí aj ten, kto (1) umiestňuje na
trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné,
nie sú vhodné pre ľudskú spotrebu ale-
bo sú zdraviu škodlivé, (2) porušuje
povinnosti a požiadavky na hygienu vý-
roby potravín, manipulovania s nimi
a ich umiestňovania na trh a (3) predá-
va potraviny na miestach, na ktorých
je predaj zakázaný. Novela rozšírila 
§ 28 o nové prípady, kedy možno uložiť
prevádzkovateľovi pokutu do výšky 
50 000 eur. Jedná sa o prípady, keď
prevádzkovateľ (1) neoznačuje krájané
potraviny údajom o ich zložení na vý-
veske na viditeľnom mieste v blízkosti
vystavených potravín, (2) umiestňuje
potraviny, ktoré obsahujú rastlinné tuky
alebo iné náhrady, pri výrobkoch z mlie-
ka alebo výrobkoch z mäsa, (3) predá-
va potraviny na miestach, na ktorých
je predaj zakázaný, (4) umiestňuje 
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potraviny, ktoré obsahujú menej ako
50 % mäsa, pri ostatných mäsových vý-
robkoch alebo (5) predáva nebalené
pekárske výrobky bez použitia technic-
kých prostriedkov a technických za -
riade ní. Okrem uvedených prípadov sa 
novelou upravila výška pokút, pričom
pokutu za porušenie zákona možno ude-
liť až do výšky 500 000 eur, v prípade
opätovného porušenia v priebehu jedné -
ho roka až do výšky 2 000 000 eur. No -
vela tiež zavádza možnosť uložiť pokutu
v blokovom konaní za priestupok pod ľa
zákona o potravinách, a to do výšky 
500 eur, zvýšili sa tiež sadzby pokút za
priestupkové konanie na výšku 1 000 eur,
pri opakovanom priestupku na 2 000 eur.

Novelou sa doplnil § 30a o odsek 3,
ktorý ustanovuje povinnosť Minister-
stva pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky informovať verej-
nosť o nebezpečných potravinách,
zdraviu škodlivých potravinách, potra-
vinách nevhodných na ľudskú spotrebu
a falšovaných potravinách a o ich rizi-
ku pre zdravie ľudí. Informácia o tých -
to potravinách musí obsahovať údaj
o názve potraviny, výrobcovi a do-
vozcovi potraviny alebo o inej osobe,
ktorá potravinu umiestňuje na trh
a musí tiež obsahovať údaj o dávke
potraviny.
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Redefinícia pojmov

NOVÝ ZÁKON O OBALOCH

Dňa 1. mája 2010 nadobudol účinnosť
zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch 
a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení neskorších pred -
pisov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon
o obaloch“). Nadobudnutím účinnosti
predmetného zákona sa zároveň zrušu-
je (1) článok I zákona č. 529/2002 Z. z.
o obaloch a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov, (2) nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 220/2005 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú záväzné limity
pre rozsah zhodnocovania odpadov 
z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo
vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov
z obalov, (3) vyhláška Ministerstva ži-
votného prostredia Slovenskej republi-
ky č. 732/2002 Z. z. o zozname záloho-
vaných obalov, ktoré nie sú opakovane
použiteľné a o výške zálohy za ne, 
a o výške zálohy za zálohované opako-
vane použiteľné obaly v znení vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slo-
venskej republiky č. 25/2009 Z. z. 
a (4) vyhláška Ministerstva životné-
ho prostredia Slovenskej republiky 
č. 210/2005 Z. z. o vykonaní niekto-
rých ustanovení zákona o obaloch. Zru-
šením posledne uvedenej vyhlášky nie
je v súčasnosti oblasť obalov a na kla -
da nia s nimi upravená vykonávacou vy-
hláškou, ale je upravená len novoprija-
tým zákonom o obaloch. 

Účelom prijatia predmetného zákona
je oproti predchádzajúcej právnej
úprave presnejšie definovať pojem
obal, sprehľadniť existujúcu právnu
úpra vu, jednoznačnejšie definovať poj -
my, upraviť a spresniť práva a po vin nos  -
ti povinných osôb a oprávnených organi-
zácií. Potreba prijatia nového zákona
vznikla aj v súvislosti s po tre bou trans-
po zície smernice Európskeho parlamen-
tu a Rady 2004/12/ES zo dňa 11. februá-
ra 2004 (ďalej len „smernica“), ktorou
sa mení a dopĺňa smernica 94/62/ES
o obaloch a odpadoch z obalov. 

Oproti doterajšej právnej úprave sa
zmenilo niekoľko pojmov definovaných
zákonom. Predovšetkým je to presnej-
šie definovanie pojmu obal. Zákon pri-
tom v súlade so smernicou rozlišuje
a de finuje obaly spotrebiteľské, skupi-
nové a prepravné. Z pojmu preprav-
ných obalov zákon vyčleňuje cestný
kontajner, železničný kontajner, lodný
kontajner a letecký kontajner, na kto-
ré sa predmetný zákon nevzťahuje. 
V § 2 písm. g) sa mení tiež definícia
pojmu povinná osoba, ktorú nová práv-
na úprava definuje ako fyzickú osobu
podnikateľa a právnickú osobu, ktorá
(1) používa obaly na balenie výrobkov
alebo plní výrobky do obalov, (2) uvádza
na trh výrobky v obaloch, alebo (3) uvá-
dza na trh obaly, s výnimkou výrobcov
a dovozcov obalov, ktorí dodávajú ne -
použité prázdne obaly povinným osobám



uvedeným v prvom bode. Z po sled ného
bodu vyplýva, že výrobcovia a do voz -
co via obalov, ktorí odovzdávajú nepou-
žité prázdne obaly tým, ktorí balia
a pl nia, nie sú povinnými osobami. Ďal-
šími novými pojmami definovanými
predmetným zákonom sú pojmy odpad
z obalov, nakladanie s obalmi, odber
opa kovane použitých obalov, recyklá-
cia a organická recyklácia. 

Nanovo bola definovaná povinnosť
podľa § 3 ods. 5. V zmysle uvedeného
ustanovenia ten, kto uvádza do obehu
nápoje v obaloch, ktoré nie sú opako-
vane použiteľné predajom spotrebite-
ľovi, je povinný v mieste ich predaja
uvádzať do obehu nápoje rovnakého
druhu aj v opakovane použiteľných
oba loch, ak sa takéto nápoje v nich na
trh v Slovenskej republike uvádzajú.
Táto povinnosť sa nevzťahuje na toho,
kto uvádza uvedené nápoje do obehu na
predajnej ploche menšej ako 200 m2.

Zákon v § 4 upravuje požiadavky na
zlo ženie a vlastnosti obalov vychádza-
júce zo súvisiacej smernice. Jedná sa
o úpravu obsahu ťažkých kovov v oba-
loch. Oproti predchádzajúcej právnej
úprave bola tiež zrušená povinnosť 
označovať obal. Zákon v § 5 ustanovil
označovanie obalov ako možnosť, nie
ako povinnosť, pričom v prípade, že sa
povinná osoba rozhodne obal označiť,
je povinná tak učiniť v súlade s § 5 záko -
na č. 665/2007 Z. z. o environmentál -
nom navrhovaní a používaní výrobkov 
využívajúcich energiu (zákon o eko di zaj-
ne). Novou právnou úpravou bolo spres -
nené ustanovenie § 6, ktoré sa vzťa -
huje na zálohované obaly na nápoje. 

Zákonom o obaloch sa v § 7 upravil
zber a zhodnocovanie odpadov z oba -
lov. V uvedenom ustanovení sa predo-
všetkým upravili povinnosti povinných
osôb. Najdôležitejšia zmena nastala 
v § 7 ods. 11, ktorou sa ustanovila po-
vinnosť subjektu zberať a zhodno co -
vať odpad z obalov a viesť evidenciu
obalov a odpadov z obalov v prípade,
ak uvádza do obehu výrobky v obaloch,
ktoré pochádzajú od povinných osôb,
ktoré si nesplnili registračnú povin-
nosť. Definíciu registračnej povinnosti
v zmysle zákona o obaloch uvádzame
nižšie v tomto článku.

V § 8 ods. 1 zákona sa presnejšie defi-
noval pojem oprávnená organizácia
ako obchodná spoločnosť založená po-
vinnými osobami a zapísaná v Registri
povinných osôb a oprávnených organi-
zácií (ďalej len „register“), ktorý ve-
die Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky (ďalej len „minis-
terstvo“). Môže sa jednať o akúkoľvek
formu obchodnej spoločnosti, pričom
vznik oprávnenej organizácie je viaza-
ný na zápis do uvedeného registra.
V porovnaní s predchádzajúcou práv-
nou úpravou je oprávnená organizácia
zodpovedná za splnenie všetkých po-
vinností podľa § 8, a to za všetky po-
vinné osoby, ktoré zastupuje, čím je
umožnené zmluvné prenesenie zodpo-
vednosti z povinnej osoby na oprávne-
nú organizáciu. Ustanovením § 8 sa tiež
zavádzajú nové povinnosti oprávnenej
organizácie, a to povinnosť pred kladať
ministerstvu správu o svojej činnosti,
dokumenty z riadnej individuálnej úč-
tov nej závierky, a tiež povinnosť zabez-
pečiť zber odpadov z oba lov minimálne
v rozsahu 30 % množ stva spotrebiteľ-
ských obalov, ktoré uviedli na trh alebo
do obehu povinné osoby, s kto rý mi je
v zmluvnom vzťahu. 

Zákon ďalej v § 9 upravil registračnú
povinnosť. Do nového zákona o oba-
loch bolo ust. § 9 prenesené z pô vod -
nej právnej úpravy, pričom boli vyko-
nané niektoré obsahové zmeny. Jedná
sa o ustanovenie povinnosti povinnej
osoby a oprávnenej organizácie podať
žiadosť o zápis do registra, ktorý vedie
ministerstvo, v lehote do 30 dní odo
dňa začatia podnikania, a nie odo dňa
uvedenia na trh alebo do obehu, ako to
bolo ustanovené v predchádzajúcej
práv nej úprave. Okrem uvedeného
bola tiež presnejšie upravená procedú-
ra zápisu do registra. Bola zavedená
povinnosť oprávnenej organizácie za-
slať ministerstvu za kalendárny štvrť -
rok zoznam povinných osôb, pre ktoré
zabezpečuje zber odpadov z obalov,
ich zhodnocovanie alebo recykláciu
s vyznačenými zmenami, a to do 10. dňa
mesiaca nasledujúceho po uplynutí ka-
lendárneho štvrťroka. 

Ministerstvu bola ustanovená právo-
moc vyčiarknuť oprávnenú organizáciu
z registra v prípade, že si oprávnená
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organizácia nesplnila niektorú z po vin -
nos tí podľa § 8 ods. 2 ani na základe
písomnej výzvy ministerstva. Minister-
stvo tiež z registra vyčiarkne povinnú
osobu a oprávnenú organizáciu, ak uve-
dené osoby už nevykonávajú podnika-
teľskú činnosť, pričom ministerstvo je
o vyčiarknutí z registra povinné povin-
nú osobu a oprávnenú organizáciu pí-
somne upovedomiť. 

V § 10 sú ustanovené povinnosti povin-
nej osoby a oprávnenej organizácie pri
evidencii obalov a odpadov z obalov.
Podľa predmetného ustanovenia povin-
ná osoba (1) vedie a uchováva eviden-
ciu o obaloch uvedených na trh a do
obe hu a o plnení záväzných limitov
zhod  nocovania a recyklácie odpadov
z oba lov, (2) ohlasuje ministerstvu
úda je z evi dencie podľa predchádzajú-
ceho bodu za kalendárny rok najneskôr
do konca februára nasledujúceho ka-
lendárneho roka, (3) preukazuje na vy-
žiadanie ministerstva splnenie ohlaso-
vacej povinnosti, (4) uchováva doklady
pod ľa bodu 1 najmenej päť rokov. Opráv  -
nená organizácia je povinná (1) viesť
súhrnnú evidenciu od povinných osôb,
pre ktoré zabezpečuje zber odpadov
z obalov, ich zhodnotenie alebo recy-
kláciu a ohlasovať súhrnné údaje mi-
nisterstvu, (2) uchovávať doklady pod-
ľa predchádzajúceho bodu najmenej
päť rokov, (3) na vyžiadanie minister-
stva alebo Slovenskej inšpekcie život-
ného prostredia preukázať evidenciu
o obaloch uvedených na trh pre každú

jednotlivú povinnú osobu, pre ktorú
zabezpečuje alebo v posledných pia-
tich rokoch od vyžiadania zabezpečo-
vala zber odpadov z obalov, ich zhod-
no tenie alebo recykláciu.

Horná hranica sankcií sa účinnosťou
zákona o obaloch zvýšila na 332 000 eur.
Okrem úpravy pokút sa tiež niektoré
menej závažné skutkové podstaty
správ nych deliktov presunuli do nižšej
kategórie sankčných postihov. Jedná sa
napr. o porušenie niektorých povinnos-
tí týkajúcich sa prevencie. 

Keďže predmetný zákon zmenil vyme-
dzenie pojmu „povinná osoba“, bolo
nutné poskytnúť tým, ktorí sa nadobud-
nutím účinnosti zákona stali povinnými
osobami, dostatočný čas na splnenie
nových zákonných povinností. Z uvede -
né ho dôvodu bolo v § 22 ustanovené, že
osoby, ktoré sa stali povinnými osobami
ku dňu účinnosti zákona, teda k 1. máju
2010, sú povinné požiadať o zápis do
registra do troch mesiacov od účinnosti
uvedeného zákona, čiže do dňa 1. au-
gus ta 2010. Oprávnená organizácia,
ktorá plní povinnosti podľa predchádza-
júcej právnej úpravy, je povinná splniť
povinnosti oprávnenej organizácie pod-
ľa § 8 prvýkrát za kalendárny rok 2010.
Konanie o uložení pokuty za porušenie
povinností začaté pred nadobudnutím
účinnosti uvedeného zákona dokončí or-
gán, ktorý vo veci koná podľa všeobec-
ne záväzných právnych predpisov účin-
ných v čase začatia konania.
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Prechodné 
a záverečné 
ustanovenia

Zmena sankcií

Evidencia obalov
a odpadov z obalov

STRIEDAVÁ OSOBNÁ
STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Dňa 20. mája 2010 bol v Zbierke záko-
nov Slovenskej republiky vyhlásený zá-
kon č. 217/2010 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 36/2010 Z. z. o rodine
v znení neskorších predpisov (ďalej len
„novela“). Novelou bol do slovenského
právneho poriadku zavedený inštitút
strie davej osobnej starostlivosti o dieťa.
O príprave novely zákona č. 36/2010 Z. z.
o rodine v znení neskorších predpi-
sov (ďalej len „zákon o rodine“) sme
Vás informovali už vo vydaní bulletinu
ULC Čarnogurský PRO BONO 02/2010.

Predmetná novela zákona o rodine na-
dobudla účinnosť dňa 1. júla 2010.

Striedavá osobná starostlivosť o dieťa
(ďalej len „striedavá starostlivosť“) sa
na základe skúseností viacerých krajín,
napr. USA, SRN, Nórska či susednej 
Čes kej republiky, javí ako naj efek tívnej -
šia forma porozvodovej starostlivosti.
Ako vyplýva zo štatistických údajov Hos-
podárskej komisie OSN pre Európu,
trend zverovania detí do starostlivosti
otcom bol za sledované obdobie rokov



1990 – 2001 v Slovenskej republike po-
čas platnosti pôvodnej právnej úpravy
výrazne klesajúci.

Zavedenie striedavej starostlivosti do
nášho právneho poriadku sa opiera
o zne nie Dohovoru o právach dieťaťa,
podľa ktorého záujem dieťaťa musí
byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľ-
vek činnosti týkajúcej sa detí, nech 
už uskutočňovanej verejným alebo sú-
krom ným zariadením sociálnej staro-
stlivosti, súdmi, správnymi alebo záko-
nodarnými orgánmi. Podľa čl. 18 ods. 1
Dohovoru o právach dieťaťa vynaložia
štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Doho-
voru, všetko úsilie na to, aby sa uznala
zásada, že obaja rodičia majú spoloč-
nú zodpovednosť za výchovu a vý voj
dieťaťa. Novela vychádza z úpravy zá-
kona o rodine v Českej republike a in -
špi ráciou pre ňu bol aj nemecký Co -
chem ský model opatrovníckeho súdu. 

Zverenie dieťaťa do striedavej starost -
li vosti znamená zveriť dieťa do staro-
stlivosti striedavo jednému a dru hé mu
rodičovi na presne stanovené časové
obdobie. Práva a povinnosti rodičov
uplat ňujúce sa počas uvedeného obdo-
bia vymedzí súd.

Striedavá starostlivosť umožňuje die-
ťaťu mať primeraný kontakt s obi dvo -
ma rodičmi a prispieva k jeho zdravé-
mu citovému a psychickému vývoju.
Na základe novely môže súd zveriť die-
ťa do striedavej starostlivosti obidvoch
rodičov, ak sú obidvaja rodičia spô so b ilí
dieťa vychovávať a ak o osob nú starost-
livosť majú obidvaja rodičia záu jem. 

Pokiaľ záujem o striedavú starostlivosť
prejaví len jeden z rodičov, nie je to
dôvod na vydanie zamietavého rozhod-
nutia. Aj v uvedenom prípade súd bude
musieť skúmať, či bude striedavá sta-
rostlivosť v záujme dieťaťa. Novela
zákona o rodine uvedeným spôsobom
zdôraznila potrebu sledovania záujmov
dieťaťa a umožnila zavedenie strieda-
vej starostlivosti aj v tom prípade, ak
jeden z rodičov bude blokovať snahy
druhého rodiča o uzatvorenie dohody. 

Pri rozhodovaní o zverení dieťaťa do
striedavej starostlivosti obidvoch rodi-
čov súd vychádza predovšetkým zo zá-

ujmov dieťaťa a skúma, či uvedeným
zverením budú lepšie zaistené potreby
dieťaťa. Formulácia druhej časti prvej
vety nového ust. § 24 ods. 2 zákona
o rodine má donútiť súd, aby vždy skú-
mal, či striedavá starostlivosť o dieťa
bude v záujme dieťaťa, napr. či nedôj-
de k citovému strádaniu dieťaťa alebo
či bude jeho rozvoj úplný, pokiaľ by
nebola dieťaťu umožnená striedavá
starostlivosť. Podľa dôvodovej správy
k novele bude súd preto nútený orien-
tovať sa vyslovene na záujmy dieťaťa,
čím sa má docieliť postupné upúšťanie
od sledovania stereotypov u rodičov. 

Nové ustanovenie § 24 ods. 2 zákona
o rodine explicitne zakotvuje právo
dieťaťa na starostlivosť a výchovu obi -
dvoch rodičov aj po rozvode či rozpa-
de rodiny. 

V zmysle novelizovaného znenia ust. 
§ 24 ods. 4 zákona o rodine bude súd
pri rozhodovaní o výkone rodičovských
práv a povinností alebo pri schvaľovaní
dohody rodičov rešpektovať právo ma-
loletého dieťaťa na zachovanie jeho
vzťahu k obidvom rodičom a vždy pri-
hliadne na záujem maloletého dieťaťa,
najmä na jeho citové väzby, vývino vé
potreby, stabilitu budúceho výchov ného
prostredia a ku schopnosti rodiča do-
hodnúť sa na výchove a starostlivosti 
o dieťa s druhým rodičom. Očakáva-
ným efektom uvedeného novelizované-
ho ustanovenia je aj aktívna snaha ro-
dičov hľadať dohodu o porozvodovej
výchove detí napr. za pomoci mediáto-
ra alebo psychológa. Uvedená formulá-
cia má podľa dôvodovej správy k no vele
poskytovať návod súdom aj rodičom na
výkon rodičovstva v tom, že dohoda ro -
dičov je lepšia než súdne pojednávanie. 

Na základe novely bude povinnosťou
súdu dbať na to, aby bolo rešpektova-
né právo dieťaťa na udržiavanie pravi-
delného, rovnocenného a rovnoprávne-
ho osobného styku s obidvomi rodičmi.
Zavedenie inštitútu zverenia dieťaťa
do striedavej osobnej starostlivosti má
za cieľ posilniť jeho vzťah k obidvom
rodičom.

Zverenie dieťaťa do striedavej staro-
stlivosti obidvoch rodičov sa prejaví 
aj vo vyživovacej povinnosti rodičov.

14



15

Výživné

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 
probono@ulclegal.com. Ďakujeme.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, Mgr. Paulínu Ondrášikovú: ondrasikova@ulclegal.com alebo
Mgr. Tomáša Škrinára: skrinar@ulclegal.com. 

© ULC Čarnogurský, 2010
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Pôvodný návrh novely zákona o rodine,
o ktorom sme Vás informovali v bul le ti -
ne ULC Čarnogurský PRO BONO 02/2010,
neupravoval dosah striedavej starostli-
vosti na vyživovaciu povinnosť rodičov.
Uvedené skutočnosti boli do novely
včlenené až na základe doplňujúcich
a pozmeňujúcich návrhov v rámci ro-
ko vania o novele v Národnej rade Slo-

venskej republiky. Podľa nového ustano -
venia § 62 ods. 6 zákona o rodine súd
pri urče ní výživného na dieťa zverené
do striedavej osobnej starostlivosti rodi-
čov prihliadne na dĺžku striedavej osob-
nej starostlivosti každého rodiča alebo
môže rozhodnúť aj tým spôsobom, že
na čas trvania striedavej osobnej staro-
stlivosti rodičov výživné neurčí. 

mailto:office@ulclegal.com
mailto:probono@ulclegal.com
mailto:ondrasikova@ulclegal.com
mailto:skrinar@ulclegal.com
mailto:brescia@ulclegal.com
http://www.ulclegal.com
mailto:kyiv@ulclegal.com

