
1. DVE NOVELY OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA 
Dňa 1. novembra 2008 nadobudne účinnosť novela Občianskeho zákonníka, ktorej návrh sme Vám dali do pozornosti v aprílovom
vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. S obsahom tejto novely Občianskeho zákonníka Vás radi oboznámime a nadviažeme
tak na predchádzajúce zmeny v Občianskom zákonníku, o ktorých sme Vás informovali v minuloročnom októbrovom vydaní bul-
letinu ULC Čarnogurský PRO BONO. O ďalšej novele Občianskeho zákonníka, ktorá nadobudne účinnosť odo dňa 1. januára 2009,
Vám v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO taktiež prinášame podrobnosti. 

2. ŠTÁTNA PRÉMIA NA STAVEBNÉ SPORENIE NA ROK 2009 A S ŇOU SÚVISIACE NOVELY V OBLASTI STAVEBNÉHO SPORENIA
Ministerstvo financií SR určilo s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 výšku štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2009. Bulle -
tin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám sprostredkuje všetky potrebné informácie súvisiace s touto zmenou aj s právnymi úpravami
v oblasti stavebného sporenia, ktorým sme sa venovali v minuloročnom októbrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. 

3. NOVELA ZÁKONA O VYSIELANÍ A RETRANSMISII 
Dňa 1. augusta 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 287/2008 Z. z., ktorým bola vykonaná novelizácia zákona o vysielaní a retrans mi -
sii. Prípravu tejto novely sme Vám priblížili už v marcovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO a po ukončení legisla tív   -
ne ho procesu Vám ďalšie informácie o predmetnej právnej úprave prináša aktuálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. 

4. DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL A NOVÉ DAŇOVÉ PRIZNANIE
Ministerstvo financií SR s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 ustanovilo vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel
pre fyzické osoby a právnické osoby, v ktorom prvýkrát už bude potrebné vykonať aj prepočet na menu euro. Bližšie podrob nos-
ti o podá va ní daňových priznaní k dani z motorových vozidiel v spojení so zavedením meny euro na území SR Vám v bulletine
ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme. 

5. UDELENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA PODĽA ZÁKONA O CENNÝCH PAPIEROCH 
Nové Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/2008 stanovuje s účinnosťou odo dňa 15. augusta 2008 náležitosti žiadosti 
o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO
Vás oboznámime s citovaným opatrením a tak sa opäť vrátime k oblasti cenných papierov, na ktorú sme sa naposledy zamerali
vo februárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

6. PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV 
V NR SR sa v súčasnom období nachádza v prvom čítaní návrh novely zákona o dani z príjmov, prijatím ktorej by sa rozšírili exis -
tu  jú ce možnosti daňovej asignácie. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prezentujeme zmeny, ktoré by do zákona o dani
z príjmov prinieslo prijatie tejto jeho novely, účinnosť ktorej sa navrhuje odo dňa 1. januára 2009.
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Dňa 1. novembra 2008 nadobudne účin-
nosť zákon č. 379/2008 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších
pred pisov (ďalej v texte len „novela
Ob čianskeho zákonníka“ alebo len „no-
vela“). 

Novela Občianskeho zákonníka sa s účin-
nosťou odo dňa 1. novembra 2008 do-
tkne predovšetkým ustanovení týkajú-
cich sa spotrebiteľských zmlúv v sú vis -
losti s úpravou primeranosti odplaty,
zmenou súvisiacou s využitím inštitútu
zabezpečovacieho prevodu práva k ne -
hnu teľnosti, či úpravou podmienok tzv.
straty výhody splátok v spo tre bi teľ ských
veciach. Novela prináša zjednodušenie
majetkových vzťahov po zániku bezpo-
dielového spoluvlastníctva manželov
v tých prípadoch, ak sa po vyporiadaní
bezpodielového spoluvlastníctva man-
želov objaví ďalší majetok, ktorý nebol
zahrnutý v rámci vyporiadania. 

Novela spresňuje ustanovenie § 52 ods. 4
Občianskeho zákonníka o označenie
oso by spotrebiteľa ako fyzickej osoby.
Od účinnosti novely bude teda osoba
spotrebiteľa ustanovením § 52 ods. 4
Občianskeho zákonníka jednoznačne
definovaná ako fyzická osoba, ktorá
pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej
zmluvy nekoná v rámci predmetu svo-
jej obchodnej činnosti alebo inej pod-
nikateľskej činnosti. S prihliadnutím na
definíciu účastníkov spotrebiteľskej
zmluvy prináša novela terminologické
spresnenie aj v ustanovení § 53 ods. 4
písm. m) a o) Občianskeho zákonníka
spočívajúce v nahradení slova predá-
vajúci za slovo dodávateľ. 

V súvislosti s poslednou novelou Ob čian-
skeho zákonníka, účinnou odo dňa 1. ja -
nuára 2008, ktorá bola vykonaná pro-
stredníctvom zákona č. 567/2007 Z. z.,
bol novelizovaný aj zákon o spo tre bi -
teľ  ských úveroch. O oboch týchto
práv nych úpravách sme Vás podrobne
in for movali v minuloročnom novem-
brovom bulletine ULC Čarnogurský PRO
BONO. Spomínanou poslednou noveli-

záciou Občianskeho zákonníka bolo
v sú vislosti so spotrebiteľskými zmlu-
vami ustanovenie § 53 doplnené o nové
odseky 5 a 6 Občianskeho zákonníka.
Ustanovenie § 53 ods. 6 Občianskeho
zákonníka tak v súčasnosti upravuje
v sú vislosti so spotrebiteľskými zmlu-
vami tzv. moderačné právo súdu znížiť
neprimeranú odplatu za poskytnuté pe-
ňažné prostriedky. Znenia § 53 ods. 6
sa dotkne aj táto novela Občianskeho
zákonníka. V zmysle zmeneného usta-
novenia § 53 ods. 6 Občianskeho zá-
konníka tak po novom bude platiť, že
ak je predmetom spotrebiteľskej zmlu-
vy poskytnutie peňažných prostriedkov
a nejde o spotrebiteľský úver podľa zá-
kona o spotrebiteľských úveroch, ne-
smie odplata podstatne prevyšovať od-
platu obvykle požadovanú bankami za
spotrebné úvery v mieste bydliska spo -
tre biteľa a v čase uzavretia zmluvy. 

Novela ďalej dopĺňa Občiansky zákon-
ník v § 53 o nový odsek 7, na základe
kto rého bude zabezpečenie splnenia
záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy pro-
stredníctvom zabezpečovacieho prevo-
du práva k nehnuteľnosti pri spotrebi-
teľskej zmluve neprípustné. 

Na základe pozmeňujúcich návrhov po-
slancov NR SR sa v už spomínanom
usta novení § 53 Občianskeho zákonní-
ka novelou dopĺňa ďalší odsek 8, ktorý
stanoví, že ak ide o plnenie zo spotre-
biteľskej zmluvy, ktoré sa má vykonať
v splátkach, môže dodávateľ uplatniť
právo podľa § 565 Občianskeho zákon-
níka najskôr po uplynutí troch mesia-
cov od omeškania so zaplatením splát-
ky, ak súčasne upozornil spotrebiteľa
v lehote nie kratšej ako 15 dní na
uplat  nenie tohto práva. Novou úpravou
tak budú zakotvené podmienky pre
tzv. stratu výhody splátok v spo tre bi -
teľ ských veciach a predĺži sa lehota na
vysporiadanie dlhu. Pre uplatnenie tzv.
straty výhody splátok bude teda nutné
kumulatívne splnenie dvoch podmie-
nok, a to (1) upozornenie spotrebiteľa,
že dodávateľ (veriteľ) bude žiadať za-
platiť celú pohľadávku a (2) uplynutie
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lehoty troch mesiacov od omeškania so
zaplatením splátky. 

Novela Občianskeho zákonníka upraví
tak tiež majetkové vzťahy po zániku
bez podielového spoluvlastníctva man-
želov v tých prípadoch, ak sa po vypo-
riadaní bezpodielového spoluvlastníc -
tva manželov rozhodnutím súdu alebo
do  hodou objaví ďalší majetok, ktorý ne-
bol zahrnutý v rámci vyporiadania a do-
plnením § 149 o nový odsek 5 Občian-
skeho zákonníka ustanovuje, že v tom -
to prípade pre takýto majetok platí
domnienka uvedená v § 149 ods. 4 
Občianskeho zákonníka. Ustanovenie 
§ 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka ur-
čuje, že ak do troch rokov od zániku
bezpodielového spoluvlastníctva man-
želov nedošlo k jeho vyporiadaniu do-
hodou alebo ak bezpodielové spolu-
vlastníctvo manželov nebolo na návrh
podaný do troch rokov od jeho zániku
vyporiadané rozhodnutím súdu, platí,
pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa man-
želia vyporiadali podľa stavu, v akom
každý z nich veci z bezpodielového
spo luvlastníctva pre potrebu svoju, svo-
jej rodiny a domácnosti výlučne ako
vlastník používa. O ostatných hnuteľ-
ných veciach a o nehnuteľných veciach
platí, že sú v podielovom spoluvlast-
níctve a že podiely oboch spoluvlastní-
kov sú rovnaké. To isté platí primerane
o ostatných majetkových právach, kto-
ré sú pre manželov spoločné. Aplikáciu
nového ustanovenia v § 149 ods. 5 Ob-
čianskeho zákonníka novela upravuje
v rámci prechodných ustanovení v no -
vom § 879k Občianskeho zákonníka, pod -
ľa ktorého sa ustanovenia § 149 ods. 5
použijú na vyporiadanie bezpodielové-
ho spoluvlastníctva manželov, ak roz -
hod nutie súdu nadobudlo právoplat-
nosť alebo dohoda medzi manželmi
bola uzavretá po 31. októbri 2008.

Podľa § 672 Občianskeho zákonníka má
prenajímateľ nehnuteľnosti na za bez pe-
čenie nájomného záložné právo k hnu -
teľným veciam, ktoré sú na prenajatej
veci a patria nájomcovi alebo osobám,
ktoré s ním žijú v spoločnej domácnos-
ti, s výnimkou vecí vylúčených z výko-
nu rozhodnutia, pričom toto záložné
právo zanikne, ak sú veci odstránené
skôr, než boli spísané osobou povere-
nou súdom, ibaže by boli odstránené

na úradný príkaz a prenajímateľ ohlási
svoje práva na súde do ôsmich dní po
výkone. Ak sa nájomca sťahuje alebo
ak sa odstraňujú veci, napriek tomu,
že nájomné nie je zaplatené alebo za-
bezpečené, môže prenajímateľ zadr -
žať veci na vlastné nebezpečenstvo,
do ôsmich dní však musí žiadať o súpis
oso bou poverenou súdom, alebo musí
veci vydať. Novelou sa ustanovenie 
§ 672 ods. 2 Občianskeho zákonníka
dopĺňa o úpravu, v zmysle ktorej oso-
bou poverenou súdom vykonať súpis
podľa predchádzajúceho textu môže
byť aj súdny exekútor.

Pôvodný návrh tejto novely Občianske-
ho zákonníka, o ktorej sme Vás pod rob-
ne informovali už v aprílovom vydaní
bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO,
sa mal dotknúť okrem iného aj inštitú-
tu zmlúv o prevode nehnuteľností, zá-
kona o advokácii a Notárskeho poriadku.
Pri prerokúvaní novely Občianskeho
zákonníka v NR SR však poslanci zme-
ny, ktoré sa mali týkať inštitútu zmlúv
o prevode nehnuteľností a spo mí na -
ných dvoch právnych predpisov, ne pod   -
porili a tieto boli z novely vypustené,
preto zmluvy o prevode nehnuteľností
nemusia mať formu notárskej zápisnice
a nie je nevyhnutná ani ich autorizácia
advokátom. Vzhľadom na neschválenie
tejto časti návrhu novely Občianskeho
zá konníka nie sú s jej účinnosťou sp o -
je  né ani novelizácie Notárskeho po riad-
ku a zákona o advokácii. Návrh tejto
novely Občianskeho zákonníka pôvod-
ne predpokladal, že novela nadobudne
účinnosť už odo dňa 1. októbra 2008,
teda v porovnaní so schváleným zne-
ním novely Občianskeho zákonníka sa
v jej návrhu predpokladalo nadobud-
nutie účinnosti o mesiac skôr. 

Dňa 1. januára 2009 nadobudne účinnosť
ďalšia novelizácia Občianskeho zá  kon -
ník a, ktorá bola vykonaná prostredníc-
tvom článku II zákona č. 214/2008 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 215/2002 Z. z. o elektronickom pod-
pise a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte len „ďalšia novelizácia“
alebo len „druhá novela Občianskeho
zákonníka“). Ďalšia novelizácia dopĺňa
Občiansky zákonník v časti upravujúcej
právne úkony, a to doplnením § 40 o no -
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vý odsek 5, pričom ustanovuje, že na
právne úkony uskutočnené elektronic-
kými prostriedkami, podpísané zaruče-

ným elektronickým podpisom a opa tre -
né časovou pečiatkou sa nevyžaduje
osvedčenie pravosti podpisu.
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ŠTÁTNA PRÉMIA NA STAVEBNÉ
SPORENIE NA ROK 2009 
A S ŇOU SÚVISIACE NOVELY
V OBLASTI STAVEBNÉHO SPORENIA

Dňa 1. januára 2009 nadobudne účin-
nosť Opatrenie Ministerstva financií SR
č. 355/2008 Z. z. o výške štátnej pré-
mie na stavebné sporenie na rok 2009
(ďalej v texte len „opatrenie MF SR“
alebo len „opatrenie“). Štátna prémia
na stavebné sporenie na rok 2009 je 
v zmysle tohto opatrenia stanovená vo
výške 12,5 % z ročného vkladu, najviac
v sume 66,39 eur, čo zodpovedná sume
2 000 Sk. Výška štátnej prémie sa tak
v porovnaní s jej výškou ustanovenou
na rok 2008 nezmenila.

Štátna prémia sa v súlade s usta no ve -
ním § 10 ods. 3 zákona č. 310/1992 Zb.
o stavebnom sporení v znení neskor-
ších predpisov (ďalej v texte len „zá-
kon o stavebnom sporení“) určuje per-
centuálnym podielom z ročného vkladu
na základe výpočtu podľa vzorca uve-
deného v prílohe zákona o stavebnom
sporení so zaokrúhlením na 0,5 %, a to
minimálne 5 % z ročného vkladu a ma-
ximálne 15 % z ročného vkladu, najviac
v sume 2 000 Sk na príslušný kalendár-
ny rok. Výšku štátnej prémie určenú na
základe výpočtu podľa vzorca uve de né-
ho v prílohe zákona o stavebnom spo -
rení stanovuje Ministerstvo financií SR
opatrením, ktoré sa vyhlasuje v Zbier-
ke zákonov SR do 90 kalendárnych dní
po uplynutí rozhodujúceho obdobia. 

Štátna prémia sa poskytuje stavebnému
sporiteľovi každoročne počas trvania
spo renia na jednu zmluvu o stavebnom
sporení. Ak stavebný sporiteľ uza tvo rí
viacero zmlúv o stavebnom sporení,
štátna prémia sa poskytne len na tú
zmluvu, o ktorej stavebný sporiteľ pí-
somne vyhlási, že práve na túto zmlu vu
sa má štátna prémia poskytnúť. Takéto
vyhlásenie v zmluve o stavebnom spo-

rení môže byť stavebným sporiteľom
zmenené v priebehu kalendárneho
roka len raz. V prípade, ak by sa zistilo,
že takéto vyhlásenie obsahujú v jed -
nom kalendárnom roku viaceré zmluvy
o stavebnom sporení a na tieto zmluvy
stavebný sporiteľ vložil v tomto kalen -
dár nom roku vklady, stavebný sporiteľ
stratí nárok na štátnu prémiu za tento
kalendárny rok zo všetkých zmlúv o sta-
vebnom sporení.

Práva zo zmluvy o stavebnom sporení 
s nárokom na štátnu prémiu môžu byť
prevedené v priebehu kalendárneho
roka len jedenkrát, a to medzi staveb-
nými sporiteľmi, ktorými môžu byť vý-
hradne len manžel, manželka, súro -
den ci alebo príbuzní v priamom rade
(príbuznými v priamom rade sú osoby,
ktoré pochádzajú jedna od druhej,
teda predkovia a potomkovia v priamom
pokolení, napríklad rodičia a deti, pra-
rodičia a vnuci). Ak by boli práva zo
zmluvy o stavebnom sporení s nárokom
na štátnu prémiu za kalendárny rok
prevedené viackrát alebo na inú oso-
bu, než dovoľuje zákon o stavebnom
sporení, stavebný sporiteľ stráca nárok
na štátnu prémiu za tento kalendárny
rok z dotknutej zmluvy a stavebná spo-
riteľňa stavebnému sporiteľovi odobe-
rie nárokovanú štátnu prémiu.

Ak sa v priebehu kalendárneho roka
skončí platnosť zmluvy o stavebnom
spo   rení a stavebný sporiteľ uzatvorí
novú zmluvu o stavebnom sporení,
môže uplat niť nárok na štátnu prémiu
na novú zmluvu o stavebnom sporení
v prípade, ak na predchádzajúcu zmluvu
o stavebnom sporení v tomto roku ne-
vznikol nárok na štátnu prémiu. Ak ná-
rok na štátnu prémiu vznikne zo zmlu vy



o stavebnom sporení zrušenej v prie-
behu kalendárneho roka a zároveň vznik-
ne nárok na štátnu prémiu z novej
zmluvy o stavebnom sporení uzavretej
v priebehu toho istého ka len dárneho
roka, štátna prémia nesmie presiahnuť
výšku štátnej prémie určenej opatrením
MF SR z ročných vkladov oboch zmlúv. 
Nárok na štátnu prémiu nezaniká, ak
(1) stavebný sporiteľ zruší zmluvu 
o stavebnom sporení v čase od dvoch
do šiestich rokov od jej uzatvorenia 
a prostriedky získané stavebným spo-
rením preukázateľne použije na sta veb-
né účely uvedené v § 11 ods. 1 zákona
o stavebnom sporení, (2) stavebnému
sporiteľovi po šiestich rokoch od uzat-
vorenia zmluvy o stavebnom sporení
nebol poskytnutý stavebný úver. 

Ak dôjde k zrušeniu zmluvy o staveb-
nom sporení v dôsledku smrti alebo in-
validity stavebného sporiteľa – fyzickej
osoby, ktorý uzatvoril so stavebnou
sporiteľňou zmluvu o stavebnom spore-
ní, alebo v prospech ktorého je uzat-
vorená zmluva o stavebnom sporení,
nárok na štátnu prémiu nezaniká, pri-
čom štátna prémia patrí stavebnému
sporiteľovi len za obdobie, ktoré sa
končí dňom úmrtia alebo dňom prizna-
nia invalidného dôchodku.

Nárok na štátnu prémiu zaniká, ak sta-
vebný sporiteľ nedodrží podmienky na
poskytnutie štátnej prémie ustanovené
zákonom o stavebnom sporení alebo
dohodnuté v zmluve o stavebnom spo-
rení, v takom prípade je stavebný spo-
riteľ povinný bezodkladne, prostred-
níctvom stavebnej sporiteľne, vrátiť
štát nu prémiu do štátneho rozpočtu.

V minuloročnom októbrovom vydaní
bul letinu ULC Čarnogurský PRO BONO
sme Vám priblížili zmeny, ktoré mala
do zákona o stavebnom sporení pri-
niesť v tom čase pripravovaná novela
zákona o stavebnom sporení. Zmeny,
ktoré sme Vám v predstihu dali do po-
zornosti, boli schválené a do zákona
o stavebnom sporení boli s účinnosťou
odo dňa 1. januára 2008 premietnuté
prostredníctvom zákona č. 658/2007 Z. z.
(ďalej v texte len „novela zákona o sta-
vebnom sporení“ alebo len „novela“). 

Novela rozšírila okruh subjektov, ktoré
môžu byť stavebnými sporiteľmi, pri
kto rých sa odstránilo obmedzenie vy-
užívania stavebného sporenia na území
SR len pre osoby s trvalým pobytom na
území SR. V rámci právnických osôb sa
okruh poberateľov štátnej prémie oso-
bitne rozšíril o spoločenstvá vlastníkov
bytov, pričom v prípade spoločenstva
vlastníkov bytov, ktoré uzatvorí so sta-
vebnou sporiteľňou zmluvu o staveb-
nom sporení, alebo v prospech ktorého
je uzatvorená zmluva o stavebnom
spo rení, sa počet nárokov na štátnu pré-
miu za kalendárny rok na jednu zmlu-
vu o stavebnom sporení určuje po die lom
počtu ním spravovaných bytov a čísla 
4 zaokrúhleným na celé číslo nahor. 

Na základe ďalšej novelizácie zákona
o stavebnom sporení vykonanej pro-
stredníctvom článku XI generálneho zá -
kona (zákon č. 659/2007 Z. z. o za ve de -
ní meny euro v SR a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov)
s účinnosťou odo dňa 1. januára 2008
platí, že štátna prémia sa zaokrúhľuje
na celé eurocenty nahor.
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NOVELA ZÁKONA O VYSIELANÍ
A RETRANSMISII
Dňa 1. augusta 2008 nadobudol účinnosť
zákon č. 287/2008 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z.
o vysielaní a retransmisii a o zmene zá-
kona č. 195/2000 Z. z. o teleko mu ni ká  -
ciách v znení neskorších predpisov (ďa-
lej v texte len „novela zákona o vy sie  -
laní a retransmisii“ alebo len „novela“). 

O návrhu novely zákona o vysielaní
a re transmisii sme Vás v predstihu in-
formovali už v marcovom vydaní bulle-
tinu ULC Čarnogurský PRO BONO počas
legislatívneho procesu prebiehajúceho
na pôde NR SR. Návrh novely zákona
o vysielaní a retransmisii pôvodne
pred pokladal nadobudnutie účinnosti



tejto novely zákona o vysielaní a re -
trans misii už odo dňa 1. júla 2008,
v porovnaní so schválenou novelou uva  -
žoval návrh tejto novely o účinnosti
o mesiac skôr. 

Novela zákona o vysielaní a re trans mi -
sii upravila podmienky pre opakované
odvysielanie záznamov, časový rozsah
záznamov a taktiež otázku predlžova-
nia licencií v súvislosti s prechodom na
digitálne televízne vysielanie. V po rov -
na ní s návrhom novely zákona o vy sie -
la ní a retransmisii prináša schválené
znenie novely zákona aj zmenu týkajú-
cu sa postupu Rady pre vysielanie a re -
trans misiu pri ukladaní sankcií, ktorý
návrh novely neupravoval. 

Na základe novely zákona o vysielaní
a retransmisii je vysielateľ oprávnený
odvysielať ten istý záznam z po du ja -
tia, ku ktorému má iný vysielateľ vý-
hradné vysielacie práva, aj opakovane,
najneskôr však do 24 hodín od prvého
odvysielania tohto záznamu a vý hrad -
ne v spravodajskej relácii. Po uplynutí
tejto doby je opakované odvysielanie
záznamu možné, iba ak by sa obsah
toh to záznamu priamo vzťahoval na
inú dôležitú udalosť, ktorá je predme-
tom spravodajstva alebo športového
ma gazínu.

V súvislosti s možnosťou opakovane
od vysielať ten istý záznam z po du ja -
tia, ku ktorému má iný vysielateľ vý-
hradné vysielacie práva, novela zákona
o vysielaní a retransmisii ustanovila
krat  ší časový rozsah pri odvysielaní zá-
znamu, ktorý po novom nesmie prekro-
čiť 90 sekúnd. Do účinnosti predmet-
nej novely bol uvedený časový rozsah
ohraničený na 3 minúty. 

Novela zákona o vysielaní a retransmi-
sii rieši aj úpravu platnosti licencií. No -
vela zakotvila rovnosť podmienok pre
vysielateľov, a to doplnením zákona
o vysielaní a retransmisii v § 52 o nový
odsek 7, na základe ktorého sa licencie
na vysielanie televíznej programovej
služby predĺžené na dobu kratšiu ako
12 rokov, považujú za licencie na vy-
sielanie televíznej programovej služby
predĺžené o 12 rokov, pričom týmto
doplneným ustanovením nie je dotknu-
té časové obmedzenie využívania ana-

lógových frekvencií podľa osobitných
predpisov (napríklad podľa § 67 zákona
o digitálnom vysielaní, ktorým je,
vzhľa dom na proces prechodu na digi-
tálne televízne vysielanie a stanovenie
podmienok tohto prechodu, platnosť
licencií na analógové televízne vysiela-
nie časovo obmedzená).

Novela zákona o vysielaní a re trans -
misii zakotvila aj zmenu v ustanovení 
§ 64 ods. 2 zákona o vysielaní a re -
trans misii, ktorá v návrhu tejto práv-
nej úpravy pôvodne nebola zahrnutá.
Ustanovenie § 64 ods. 2 zákona o vy sie -
la ní a retransmisii upravuje ukladanie
pokút Radou pre vysielanie a re trans -
mi siu vysielateľom, prevádzkovateľom
retransmisie či právnickým osobám
ale bo fyzickým osobám špecifikova-
ným v § 2 ods. 2 a 4 zákona o vysielaní
a re trans misii. Rada pre vysielanie
a re trans misiu môže uložiť pokutu aj
bez predchádzajúceho upozornenia,
(1) ak sa porušila povinnosť uložená 
v § 16 písm. c), h) a i), v § 20 ods. 1 a 3
a v ustanovení § 30 zákona o vysielaní
a retransmisii alebo (2) v prípade, 
keď sa vysiela bez oprávnenia v zmysle
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona o vysielaní
a retransmisii alebo (3) ak sa prevádz -
ku  je retransmisia bez oprávnenia pod-
ľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona o vysielaní
a retransmisii. Do účinnosti tejto nove-
ly zákona o vysielaní a retransmisii
bolo medzi citovanými ustanoveniami
zaradené aj ustanovenie § 19 zákona
o vysielaní a retransmisii. V zmysle 
§ 19 zákona o vysielaní a retransmisii
programová služba a všetky jej zložky
nesmú spôsobom svojho spracovania 
a svojím obsahom zasahovať do ľud-
skej dôstojnosti a základných práv 
a slo bôd iných a v tejto súvislosti sa
nesmú dopustiť konaní taxatívne vy -
me dzených v citovanom ustanovení zá-
kona o vysielaní a retransmisii. V prí -
pa de porušenia povinnosti uloženej 
v § 19 zákona o vysielaní a retransmisii
po no vom platí, že Rada pre vysielanie
a retransmisiu uloží pokutu bez pred-
chádzajúceho upozornenia. Novela teda
zakotvila obligatórny postup Rady pre
vysielanie a retransmisiu pri sankcio -
no vaní za porušenie povinnosti ulo že nej
v § 19 zákona o vysielaní a re trans mi sii,
ktorý po novom spočíva v uložení poku-
ty bez predchádzajúceho upozornenia.

5

Časový rozsah 
záznamu

Úprava platnosti
licencií

Prísnejšie 
ukladanie pokút

Opakované
odvysielanie 

záznamu

Predmet úpravy 
novely



Dňa 1. januára 2009 nadobudne účin-
nosť Opatrenie Ministerstva financií SR
č. MF/019260/2008-72, ktorým sa usta-
novuje vzor daňového priznania k dani
z motorových vozidiel pre fyzické osoby
a právnické osoby (ďalej v texte len „opa-
trenie MF SR“ alebo len „opatrenie“). 

MF SR vydalo citované opatrenie podľa
§ 38 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných orgá-
nov v znení neskorších predpisov. Vzor
daňového priznania k dani z mo to ro -
vých vozidiel je uvedený v prílohe toh-
to opatrenia a prvýkrát sa použije odo
dňa 1. januára 2009 za zdaňovacie ob-
dobie roku 2008. 

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miest-
nych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte len „zákon o miestnych
daniach“), ktorý upravuje daň z moto-
rových vozidiel, je daňovník povinný
podať daňové priznanie za zdaňovacie
obdobie miestne príslušnému daňové-
mu úradu, ktorý vykonáva správu
dane, a to vždy do dňa 31. januára po
uplynutí zdaňovacieho obdobia, za kto-
ré sa daňové priznanie podáva.

Miestna príslušnosť daňového úradu sa
riadi miestom evidencie vozidla alebo
prípojného vozidla (ďalej v texte len
„vo zidlo“) k 31. decembru pred chá -
dza  júceho roka, pričom predchádzajú-
cim rokom sa rozumie rok, ktorý pred-
chádza roku, za ktorý sa daňové pri-
znanie k dani z motorových vozidiel
podáva (napríklad roku 2008 predchá-
dza rok 2007 a miestna príslušnosť sa
určí podľa miesta evidencie vozidla 
k 31. decembru 2007). Pri určovaní
miestnej príslušnosti sa neprihliada na
zmeny, ktoré nastanú v priebehu zda-
ňovacieho obdobia, teda v prípade, ak
v priebehu zdaňovacieho obdobia 2008
dôjde k zmene miesta evidencie vozid-
la, na túto skutočnosť sa pri určení

miestne príslušného daňového úradu
nebude prihliadať. 

V prípade vozidla, v dokladoch ktorého
je ako držiteľ zapísaná osoba so sídlom
alebo trvalým pobytom v zahraničí (na-
príklad pri prenájme vozidla zo zahra-
ničia), správu dane vykonáva daňový
úrad miestne príslušný podľa trvalého
pobytu alebo sídla daňovníka na území
SR. Ak ide o daňovníka, ktorým je za-
mestnávateľ, správu dane vykonáva
da ňový úrad miestne príslušný podľa
jeho sídla. Ak je daňovníkom stála pre-
vádzkareň alebo iná organizačná zlož-
ka osoby s trvalým pobytom alebo síd-
lom v zahraničí, správu dane vykonáva
daňový úrad miestne príslušný podľa
sídla stálej prevádzkarne alebo inej
or ganizačnej zložky na území SR.

V daňovom priznaní za rok 2008 sa
daň, preddavky na daň a zníženie dane
budú uvádzať v slovenských korunách,
avšak daňovník bude povinný prepočí-
tať daň na úhradu z riadku 50 daňové-
ho priznania, z opravného daňového
pri znania a z riadku 56 dodatočného
daňového priznania konverzným kur-
zom (30,1260 SKK/EUR) a zaokrúhliť ju
na eurocenty smerom nadol, ktorú za-
platí najneskôr do dňa 31. januára 2009
miestne príslušnému správcovi dane.

V roku 2008 sa daň z motorových vozi-
diel bude platiť preddavkovo a vyúč to -
vá vať sa bude podaním daňového pri-
znania až v januári 2009, ak sa teda
v roku 2008 nezaplatí splatný predda-
vok vypočítaný v slovenských korunách,
tento sa v roku 2009 zaplatí v eurách
podľa prepočtu konverzným kurzom na
menu euro, pričom za správny prepo-
čet zodpovedá daňovník. Ak sa daňové
priznanie za rok 2008 bude podávať až
v roku 2009, vypočíta sa daň z mo to ro -
vých vozidiel podľa pravidiel platných
v zdaňovacom období roku 2008 a vý -
sled ná suma dane na úhradu sa prepo-
číta konverzným kurzom na menu euro.
Preplatky a nedoplatky na dani z mo to -
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ro vých vozidiel, ktoré vzniknú do dňa
31. decembra 2008, sa budú oznamo-
vať a vyčísľovať v slovenských koru-
nách, a to podľa pravidiel platných do
tohto dátumu. Preplatky a nedoplatky
na dani z motorových vozidiel, ktoré
vzniknú po dni 31. december 2008, sa
budú oznamovať až v roku 2009, pre-
počítané podľa konverzného kurzu na
menu euro a preplatok sa v roku 2009
vráti taktiež už v mene euro. Sankcie
za nesplnenie povinností do dňa 31. de -
cembra 2008 sa vyčíslia v slovenských
korunách a ak sa v tomto smere vydá až
v roku 2009 rozhodnutie, prepočíta sa
suma vyčíslená v slovenských korunách
konverzným kurzom na menu euro.

Oznámenie MF SR o vydaní predmetné-
ho opatrenia bolo publikované v Zbier-

ke zákonov SR pod č. 269/2008 Z. z.,
znenie opatrenia je uverejnené vo 
Finančnom spravodajcovi č. 7/2008. 

Opatrením MF SR sa zrušuje opatrenie
MF SR č. MF/012129/2004-72 zo dňa
30. novembra 2004, ktoré ustanovuje
vzor daňového priznania k dani z mo to -
rových vozidiel, tento vzor sa však po-
užije pri podávaní daňového priznania
v tom prípade, ak daňová povinnosť 
k dani z motorových vozidiel vznikla 
v období odo dňa 1. januára 2005 
do dňa 31. decembra 2007. Oznáme-
nie MF SR o vydaní opatrenia 
č. MF/012129/2004-72 zo dňa 30. no -
vem  bra 2004 bolo publikované v Zbier-
ke zákonov SR pod č. 713/2004 Z. z.,
znenie opatrenia bolo uverejnené vo
Finančnom spravodajcovi č. 14/2004. 
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UDELENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO
SÚHLASU NÁRODNEJ BANKY
SLOVENSKA PODĽA ZÁKONA
O CENNÝCH PAPIEROCH

Dňa 15. augusta 2008 nadobudlo účin-
nosť Opatrenie Národnej banky Slo-
venska č. 15/2008 zo dňa 7. júla 2008,
ktorým sa ustanovujú náležitosti 
žiadosti o udelenie predchádzajúceho
súhlasu podľa § 70 ods. 1 zákona 
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon
o cenných papieroch) v znení neskor-
ších predpisov (ďalej v texte len „opa -
trenie NBS“ alebo len „opatrenie“). 

Opatrenie vydala Národná banka Slo-
venska (ďalej v texte len „NBS“) podľa
§ 70 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. 
o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov (zákon o cenných papie-
roch) v znení neskorších predpisov
(ďa lej v texte len „zákon o cenných
papieroch“ alebo len „zákon“). Úče-
lom tohto opatrenia je zabezpečiť 
vykonávanie § 70 ods. 1 zákona o cen-
ných papieroch aj po úpravách účin-
ných odo dňa 1. novembra 2007 a odo

dňa 1. januára 2008 týkajúcich sa po-
skytovania investičných služieb. 

Podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných pa-
pieroch sa predchádzajúci súhlas NBS
vyžaduje (1) na nadobudnutie alebo
pre kročenie podielu na základnom
ima ní obchodníka s cennými papiermi
alebo na hlasovacích právach v ob -
chod níkovi s cennými papiermi vo výš -
ke 20 %, 33 % a 50 % alebo na to, aby
sa obchodník s cennými papiermi stal
dcérskou spoločnosťou inej materskej
spoločnosti, v jednej alebo v niekoľ-
kých operáciách priamo alebo konaním
v zhode, (2) na zníženie základného
imania obchodníka s cennými papie r -
mi, ak nejde o zníženie z dôvodov stra-
ty, (3) na voľbu za členov predstaven-
stva obchodníka s cennými papiermi
alebo vedúceho pobočky zahraničného
obchodníka s cennými papiermi, (4) na
zmenu sídla obchodníka s cennými pa-
piermi, (5) na zlúčenie, splynutie ale-
bo rozdelenie obchodníka s cennými
papiermi vrátane zlúčenia inej práv nic-



kej osoby s obchodníkom s cennými pa-
piermi, (6) na vrátenie povolenia na po -
skytovanie investičných služieb, (7) na
predaj podniku obchodníka s cen ný mi
papiermi, pobočky zahraničného ob-
chodníka s cennými papiermi alebo ich
časti a taktiež (8) na vykonávanie čin-
nosti člena centrálneho depozitára.

Na základe ustanovenia § 10 opatrenia
NBS sa zrušuje vyhláška Ministerstva fi-
nancií SR č. 43/2002 Z. z., ktorou sa

ustanovujú náležitosti žiadosti o ude-
lenie predchádzajúceho súhlasu podľa
§ 70 ods. 1 zákona o cenných papie-
roch.

Opatrenie NBS č. 15/2008 je uverejne-
né v čiastke 21/2008 Vestníka NBS
a možno doň nazrieť vo všetkých orga-
nizačných zložkách NBS. Oznámenie
NBS o vydaní tohto opatrenia bolo zve-
rejnené v Zbierke zákonov SR pod 
č. 276/2008 Z. z..
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PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA
ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV

Do NR SR bol dňa 25. septembra 2008
doručený návrh na vydanie zákona,
ktorým by sa zmenil a doplnil zákon 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov (ďa-
lej v texte len „návrh novely zákona
o dani z príjmov“ alebo len „návrh zá-
kona“). V návrhu novely zákona o dani
z príjmov, ktorá je v tomto období
v NR SR v prvom čítaní, sa navrhuje
účinnosť odo dňa 1. januára 2009.

Cieľom predloženého návrhu novely
zákona o dani z príjmov je rozšíriť exis -
tujúcu možnosť daňovej asignácie,
teda možnosti poukázania časti zapla-
tenej dane z príjmu daňovníkom v pros -
pech inej osoby, prostredníctvom tých -
to úprav vykonaných v daňovej legisla-
tíve reagovať na nepriaznivú sociálnu
situáciu časti dôchodcov a súčasne zvý-
šiť mieru solidarity zamestnaných detí
so svojimi rodičmi. 

V prípade prijatia tohto návrhu zákona
v znení, v akom bol predložený do NR
SR, by sa možnosť daňovej asignácie
rozšírila tak, že daňovník (fyzická oso-
ba), by mal mať možnosť jedenkrát za
zdaňovacie obdobie poukázať časť zo
svojej odvedenej dane ako príspevok
na dôchodok svojmu rodičovi, ktorý je
poberateľom dôchodku, pričom výška
takto poukázanej časti dane je v ná vr -
hu zákona pre daňovníka limitovaná
sumou maximálne 1 750 Sk (58,09 eur)
za zdaňovacie obdobie. Rodič by v zmys-

le predloženého návrhu zákona mohol
byť príjemcom časti poukázanej dane
ako príspevku na dôchodok aj od via-
cerých detí (daňovníkov), a to pri
dvoch deťoch vo výške maximálne 
3 500 Sk (116,18 eur), pri troch deťoch
v sume maximálne 5 250 Sk (174,27 eur)
atď.. Využitie inštitútu daňovej asig-
nácie by pre daňovníkov bolo dobro-
voľné.

Časť zaplatenej dane ako príspevok na
dôchodok by na základe tohto návrhu
zákona bolo možné rodičovi ako prijí-
mateľovi poukázať až po splnení pod-
mienok spočívajúcich v tom, že (1) da-
ňovník by nemohol mať do lehoty na
podanie daňového priznania nedopla-
tok na dani, ani povolený odklad plate-
nia dane a ani povolenie platenia dane
v splátkach, (2) zaplatená daň daňov-
níka by musela byť vyššia alebo sa rov-
nať poukázanej dani, (3) prijímateľom
by musela byť fyzická osoba, ktorá je
poberateľom predčasného starobného
dôchodku, starobného dôchodku, inva-
lidného dôchodku alebo sociálneho dô-
chodku podľa zákona o sociálnom pois-
tení a je v priamom príbuzenskom vzťa-
hu s daňovníkom, (4) prijímateľ (rodič)
by musel mať nárok na výplatu dô-
chodku v decembri príslušného kalen-
dárneho roka a (5) prijímateľ (rodič)
by musel mať bydlisko na území SR. 

Keďže správca dane by v prípade schvá-
lenia tohto návrhu zákona poukazoval
časť zaplatenej dane až v roku 2009,
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Prepočet
a zaokrúhlenie

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.

© ULC Čarnogurský, 2008

suma poskytovaná prijímateľovi od da -
ňov níka by sa v súvislosti s prechodom
SR na menu euro musela prepočítať

kon  verzným kurzom na eurá a zaokrúh  -
liť na eurocenty nahor.
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