
1. ZVÝŠENIE MINIMÁLNEJ MZDY 
Na základe nariadenia vlády SR č. 422/2008 Z. z. sa s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 zvýši výška minimálnej mzdy. Bulletin
ULC Čarnogurský PRO BONO Vám okrem podrobností o tejto právnej úprave prináša aj jej prepojenie na zákon o minimálnej
mzde, s ktorým sme Vás oboznámili v júlovom vydaní bulletinu a taktiež na Zákonník práce, ktorého rozsiahlej novelizácii sme
sa venovali v špeciálnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. 

2. NOVELA OBČIANSKEHO SÚDNEHO PORIADKU
Dňa 15. októbra 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 384/2008 Z. z., ktorým bola vykonaná novelizácia Občianskeho súdneho po riad -
ku. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás s obsahom tejto rozsiahlej novely Občianskeho súdneho poriadku radi oboznámi-
me a nadviažeme tak na minuloročné októbrové vydanie bulletinu, v ktorom sme Vám prípravu tejto novely dali do pozornosti
už v úvode legislatívneho procesu. V tejto súvislosti Vám odporúčame aj najnovšie špeciálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský
PRO BONO, obsahujúce výklad všetkých zmien zakotveným touto novelou Občianskeho súdneho poriadku.

3. ZÍSKANIE INVESTIČNEJ POMOCI NA ROZVOJ REGIÓNOV 
Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 342/2008 Z. z. ustanovila s účinnosťou odo dňa 1. septembra 2008 vzor formulára na
získanie investičnej pomoci na rozvoj regiónov. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prinášame všetky potrebné informá-
cie súvisiace s touto zmenou, týkajúcou sa nielen zákona o investičnej pomoci, s ktorým sme Vás oboznámili v minuloročnom
novembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, ale aj hodnôt maximálnej intenzity investičnej pomoci v jednotlivých
regiónoch SR, o ktorých sa v tejto súvislosti taktiež zmienime.

4. NOVELIZOVANÝ SPRAVOVACÍ A KANCELÁRSKY PORIADOK PRE SÚDY
S účinnosťou odo dňa 15. októbra 2008 bol, okrem Občianskeho súdneho poriadku, novelizovaný aj Spravovací a kancelársky
po riadok pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy. Podrobné informácie o tejto právnej úprave, vykonanej
na základe vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 389/2008 Z. z., už s prepojením na súvisiace ustanovenia novelizovaného
Občianskeho súdneho poriadku, Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme.

5. NAJVÝZNAMNEJŠIE ZMENY TÝKAJÚCE SA POZEMKOV 
Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobnosti o najvýznamnejších právnych úpravách z oblasti pozemkového
prá va, medzi ktoré paria najmä vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 249/2008 Z. z. upravujúca pravidlá vedenia eviden-
cie prenajatých poľnohospodárskych pozemkov, zákon č. 285/2008 Z. z., ktorý zakotvil nové pravidlá fungovania Slovenského
pozemkového fondu a jeho povinnosť zverejňovania zmlúv, ale aj zákonom č. 384/2008 Z. z. vykonaná významná novelizácia
katastrálneho zákona. 

6. PRIPRAVUJE SA V NR SR - ZÁKON O POMOCI A PODPORE POSKYTOVANEJ Z FONDOV ES
V NR SR je v tomto období vládny návrh zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. O príprave
tohto zákona sme Vás v predstihu informovali už v minuloročnom novembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
Po späťvzatí pôvodne predloženého návrhu tejto právnej úpravy jej navrhovateľom - vládou SR, je návrh tohto zákona predlože-
ný vládou SR do NR SR opakovane, avšak spracovaný výrazne precíznejšie. Základné tézy tejto právnej úpravy, ktorej účinnosť
sa navrhuje odo dňa 1. januára 2009, Vám v bulletine opäť prezentujeme. 
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Dňa 1. januára 2009 nadobudne účinnosť
nariadenie vlády SR č. 422/2008 Z. z.,
na základe ktorého budú zvýšené sumy
minimálnej mzdy.

Výška minimálnej mzdy sa citovaným
nariadením vlády SR ustanovuje na
1,698 eura (čo zodpovedá sume 51 Sk,
pričom do dňa 31. decembra 2008 platí
doterajšia suma 46,60 Sk, teda 1,55 eura)
za každú hodinu odpracovanú zamest nan-
com. Zo znenia zákona č. 663/2007 Z. z.
o minimálnej mzde v znení zákona
č. 354/2008 Z. z. (ďalej v texte len „zá-
kon o minimálnej mzde“) vyplýva, že
minimálna mzda za každú odpracovanú
hodinu je určená pre zamestnancov, kto-
rých ustanovený týždenný pracovný
čas je 40 hodín. Ak je ustanovený týž -
den ný pracovný čas zamestnanca nižší
ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy
za kaž dú odpracovanú hodinu sa úmer-
ne zvýši.

Zákon o minimálnej mzde tiež určuje,
že u domáckych zamestnancov sa za od -
pracovanú hodinu považuje odvedená
hodina práce podľa normy spotreby
prá ce ustanovenej zamestnávateľom.

Nariadením vlády SR č. 422/2008 Z. z.
(ďalej v texte len „nariadenie vlády SR“)
sa súčasne ustanovuje výška minimál-
nej mzdy za mesiac pre zamestnanca
odmeňovaného mesačnou mzdou, a to
na 295,50 eura, čo zodpovedá sume
8902 Sk, pričom do dňa 31. decembra
2008 platí doterajšia suma 8 100 Sk
(268,87 eura). V zmysle zákona o mi ni -
mál nej mzde platí, že zamestnancovi
odmeňovanému mesačnou mzdou, kto-
rý má dohodnutý kratší týždenný pra-
covný čas alebo zamestnancovi, ktorý
neodpracoval v mesiaci všetky pracov-
né dni, patrí minimálna mzda vo výške
zodpovedajúcej odpracovanému času.

Zákon o minimálnej mzde stanovuje,
že ak mzda zamestnanca za vykonanú
prácu nedosiahne v kalendárnom me sia-
ci sumu minimálnej mzdy, aj keď za  -
mest nanec v mesiaci odpracoval plný
pracovný čas ustanovený zamestnáva-
teľom, zamestnávateľ poskytne za mest-
nancovi doplatok, ktorý predstavuje

rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy
ustanovenou na príslušný kalendárny
rok a dosiahnutou mzdou. Pri výpočte
doplatku sa do dosiahnutej mzdy za-
mestnanca nezahŕňa (1) mzda za prácu
nadčas, (2) mzdové zvýhodnenie za
prá  cu vo sviatok, (3) mzdové zvý hod ne  -
nie za nočnú prácu a (4) mzdová kom-
penzácia za sťažený výkon práce. Do
počtu odpracovaných hodín sa nezahŕ-
ňajú hodiny práce nadčas.

Zamestnávateľ, ktorý pri odmeňovaní
za mestnancov postupuje podľa Zákon-
níka práce, môže v kolektívnej zmluve
so zástupcami orgánov odborových or -
ga  nizácií dohodnúť vyššiu minimálnu
mzdu než ustanovuje nariadenie vlády
SR a v prí pade, ak u zamestnávateľa
nepôsobia zástupcovia orgánov odbo-
rových organizácií, môže tak zamest-
návateľ ustanoviť svojím rozhodnutím.
Pre členov družstiev, u ktorých je pod-
ľa stanov podmienkou členstva aj pra-
covný vzťah, možno vyššiu minimálnu
mzdu ustanoviť uznesením členskej
schô dze. 

V tejto súvislosti si dovoľujeme dať
Vám do pozornosti, že rozsiahlej no ve -
li  zácii Zákonníka práce, ktorá bola vy -
ko  naná zákonom č. 348/2007 Z. z., bolo
venované samostatné vydanie bul  letinu
ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál.

S prihliadnutím na fakt, že od minimál-
nej mzdy sa odvodzuje vymeriavací zá-
klad pre výpočet minimálnych odvodov
poistného na sociálne a zdravotné po-
istenie, v súvislosti so zvýšením mini-
málnej mzdy sa zvýšia aj minimálne
odvody poistného na sociálne a zdra-
votné poistenie. 

Zákon o minimálnej mzde neustanovuje
konkrétne sumy minimálnej mzdy, tie -
to je na základe zákona o mi ni mál nej
mzde oprávnená ustanoviť vláda SR. Vlá -
da SR ustanovuje sumy minimálnej mzdy
na základe splnomocňovacieho ustano-
venia obsiahnutého v § 2 ods. 1 zá kona
o minimálnej mzde, a to na obdobie
odo dňa 1. januára do dňa 31. decem -
bra, pričom nariadenie vlády SR musí
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byť zverejnené v Zbierke zákonov SR
najneskôr dňa 1. novembra (teda už nie
1. októbra) kalendárneho roka pred -
chádzajúceho kalendárnemu roku, na
ktorý sa určuje suma minimálnej mzdy.
Vláda SR minimálnu mzdu v minulosti
určovala vždy k 1. októbru príslušného
kalendárneho roka, k zmene tohto ter-
mínu došlo na základe novely zákona
o minimálnej mzde, vykonanej záko-
nom č. 354/2008 Z. z., s obsahom kto-
rého sme Vás oboznámili v júlovom vy-
daní bulletinu ULC Čarnogurský PRO
BONO. Podrobnosti týkajúce sa zákona
o minimálnej mzde sme Vám dali do
pozornosti v januárovom vydaní bulle-
tinu ULC Čarnogurský PRO BONO. 

Do dňa účinnosti nariadenia vlády SR,
na základe ktorého budú zvýšené sumy
minimálnej mzdy, teda do dňa 31. de-
cembra 2008, platia sumy minimálnej
mzdy ustanovené nariadením vlády SR
č. 450/2007 Z. z., účinným odo dňa 
1. októbra 2007, o ktorom sme Vás in -
for movali v minuloročnom septembro-
vom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský
PRO BONO. Na základe nariadenia vlády
SR č. 450/2007 Z. z. je do dňa 31. de -
cem bra 2008 suma mesačnej minimál-
nej mzdy zamestnanca odmeňovaného
mesačnou mzdou 8 100 Sk a suma mi-
nimálnej mzdy za každú hodinu odpra-
covanú zamestnancom 46,60 Sk. 
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NOVELA OBČIANSKEHO SÚDNEHO
PORIADKU

Dňa 15. októbra 2008 nadobudol účin-
nosť zákon č. 384/2008 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok v znení ne-
skorších predpisov a o zmene a do pl ne -
ní niektorých zákonov (ďalej v texte
len „novela OSP“ alebo len „novela“). 

Príprave tejto novely sme sa podrobne
venovali už v minuloročnom októbro-
vom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský
PRO BONO. 

Do zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky
súdny poriadok v znení neskorších pred-
pisov (ďalej v texte len „Občiansky súd -
ny poriadok“ alebo len „OSP“) novela
prináša rozsiahle a súčasne významné
zmeny nielen v mnohých inštitútoch, ale
i v postupoch (napríklad zmeny v in šti -
tú te doručovania, zrýchlenie dedičského
konania, sprísnenie koncentrácie v nie -
kto   rých konaniach, rozdielny postup v od   -
volacom i dovolacom konaní). No ve la
súčasne v Občianskom súdnom poriadku
zavádza aj nové pravidlá a in štitúty
(na príklad možnosť rozhodnúť novým
typom rozsudku podľa § 153d OSP, nové
typy rozhodnutí v skrátenom konaní,
novú kategóriu tzv. drobných sporov).

Medzi mnohými nesporne dôležitými
usta  noveniami tejto novely OSP je však
potrebné zvýrazniť práve úpravu ob-

siahnutú v novom § 372p OSP pod ná-
zvom „Prechodné ustanovenie k úpra vám
účinným od 15. októbra 2008“, kto rú
vzhľadom na jej obsah možno o zna čiť za
jedno z najzávažnejších ustanovení
OSP. Na základe tejto právnej úpra vy to-
tiž platí generálne pravidlo zakotvené
v § 372p ods. 1 OSP, a to, že na ko na -
nia začaté pred 15. októbrom 2008 sa
použijú predpisy účinné od 15. októbra
2008, ak nie je ďalej (teda v OSP) usta -
novené inak. Jedinou výnimkou z tohto
generálneho pravidla je prípad zakot ve-
ný v druhom odseku tohto ustanovenia
OSP. Z ustanovenia § 372p ods. 2 OSP vy-
plýva, že touto výnimkou je návrh na za -
čatie konania podľa § 35 ods. 1 písm. f)
OSP, ktorý môže podať prokurátor, a to
iba v právnych vzťahoch, ktoré vznik-
li po 14. októbri 2008. V ustanovení
§ 35 ods. 1 písm. f) OSP sa jedná o no-
velou OSP doplnený nový dôvod, na zá-
klade ktorého môže prokurátor podať
návrh na začatie konania v prípade, ak
ide o vyslovenie neplatnosti prevodu
alebo prechodu vlastníctva alebo o ur -
če nie vlastníctva a pri prevode alebo
prechode vlastníctva boli porušené
usta novenia všeobecne záväzného práv -
neho predpisu.

Rámcovo možno zhrnúť, že novela pri-
náša zmeny takmer vo všetkých čas-
tiach OSP, a to (1) v časti OSP nazvanej



„Všeobecné ustanovenia“, v ktorej no-
vela priniesla zmeny v ustanoveniach
OSP týkajúcich sa právomoci súdov, vy-
lúčenia sudcov, práva účastníka na ko-
nanie v jazyku, ktorému rozumie, no-
vela sa týka aj úpravy konania v mene
právnickej osoby a v mene štátu, ďalej
úpravy inštitútu zástupcov účastníkov
konajúcich na základe plnomocenstva
a zástupcov účastníkov ustanovených
na základe rozhodnutia súdu, účasti
pro kurátora v konaní, postavenia notá-
ra v dedičskom konaní, úkonov súdu
ako aj úkonov účastníkov konania a in-
štitútu doručovania, (2) v časti „Čin-
nosť súdu pred začatím konania“ sa
novela týka ustanovení OSP upravujú-
cich inštitút predbežného opatrenia,
pričom novela po novom upravuje le-
hoty pre nariadenie predbežného opa -
tre nia, stav rozhodujúci pre nariadenie
predbežného opatrenia, inštitút vy ko -
nateľnosti predbežného opatrenia,
odo sielanie rozhodnutí o predbežnom
opatrení, rieši otázku neúspešného do-
ručovania a prípady zániku predbežné-
ho opatrenia, (3) v časti „Konanie v pr -
vom stupni“, v ktorej novela zasiahla
do úpravy priebehu konania v prvom
stupni v súvislosti s jeho začatím, ur-
čovaním miestnej príslušnosti (ustano-
venia týkajúce sa miestnej príslušnosti
danej na výber aj výlučnej miestnej
príslušnosti), pri účastníkoch konania
novela upravila ustanovenia OSP týka -
jú ce sa vstupu ďalšieho účastníka do
ko  nania, ukončenia účasti účastníka
v ko   naní, zakotvila, že vedľajším účast-
níkom môže byť v niektorých prípa-
doch aj právnická osoba, ktorej pred-
metom činnosti je ochrana práv podľa
osobitného predpisu, svojimi ustano-
veniami novela zasiahla aj do úpravy
prekážok postupu konania, inštitútu
spojenia vecí, ale aj do etapy prípravy
pojednávania a priebehu pojednáva-
nia, po novom upravuje aj štádium do-
kazovania, dotkla sa trov konania a za -
kot vila aj významné zmeny týkajúce sa
rozhodnutí, a to v súvislosti s rozsud-
kom týkajúcim sa sporu zo spotrebiteľ-
skej zmluvy, zmenila ustanovenia OSP
týkajúce sa nemožnosti rozhodnúť roz-
sudkom pre zmeškanie, výroku rozsud-
ku o plnení v peniazoch či záväznosti
výroku pre tretie osoby, novela sa dot kla
aj ustanovení OSP týkajúcich sa odô-
vodnenia, vyhlasovania a doručovania

rozsudku, novela v tejto časti OSP ďa-
lej zakotvila nový typ rozsudku v prí -
pa de nutnosti odročiť pojednávanie
a prináša aj úpravy týkajúce sa uzne-
senia a platobného rozkazu, zakotvuje
nové typy rozhodnutí v skrátenom ko-
naní, ktorými sú európsky platobný
roz kaz a rozkaz na plnenie, pričom do-
terajšia úprava zmenkového (šekové-
ho) platobného rozkazu bola novelou
doplnená a upravená, novela sa v tejto
časti OSP týka aj konania o dedičstve,
ko nania o osvojiteľnosti, konania o spô -
sobilosti na právne úkony, ďalej usta no-
vení OSP, ktoré súvisia so starostlivos-
ťou súdu o maloletých, pričom novou
kategóriou konaní sú konania s níz kou
hodnotou sporu s novým názvom
„drob né spory“, (4) v časti „Opravné
prostriedky“ sa novela dotkla inštitútu
odvolania, ale aj konania na odvola-
com súde, ďalej obnovy konania, do-
volania a taktiež mimoriadneho dovo-
lania, (5) v časti „Správne súdnictvo“
priniesla novela zmeny v usta no ve -
niach OSP súvisiacich s rozhodovaním
o žalobách proti rozhodnutiam a pos -
tu pom správnych orgánov, z osobitných
konaní upravených v tejto časti OSP sa
novela dotkla konania o preskúmaní zá -
konnosti uznesenia obecného zastupi-
teľstva, mestského zastupiteľstva, miest-
neho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva
vyššieho územného celku a za kot vi la aj
nové osobitné konanie, a to ko nanie
o súlade všeobecne záväz né ho na ria de -
nia obce a vyššieho územ ného celku so
zákonom, nariadením vlá dy a všeobecne
záväznými práv  nymi pred pismi minis ter -
stiev a ostat ných ústredných orgánov
štátnej správy, (6) v časti „Výkon roz -
hodnutia“, v kto rej sa novela dotkla
ustanovení OSP tý ka júcich sa úpravy
predpokladov výkonu rozhodnutia, zrá-
žok zo mzdy a prikázania pohľadávky
a (7) v časti „Záverečné ustanovenia“
novela prináša už v predchádzajúcom
texte spomína-né prechodné ustanove-
nie obsiahnuté v § 372p OSP a ďalej
novela prináša úpravu aj v rámci spo-
ločných ustanovení obsiahnutých v OSP. 

Vzhľadom na rozsiahlosť tejto novely
a najmä s prihliadnutím na dôsledky,
ktoré z nej vyplývajú, sme pre Vás pri-
pravili mimoriadne vydanie bulletinu
ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál ve-
nované výhradne tejto právnej úprave.
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V predmetnom špeciálnom vydaní sú
obsiahnuté všetky zmeny vyplývajúce
z novely OSP aj s ich výkladom. 

Článkami II až VII novely OSP boli s účin-
nosťou odo dňa 15. októbra 2008 vyko-
nané sprievodné novelizácie viacerých
právnych predpisov, a to novelizácia
(1) zákona č. 97/1963 Zb. o medziná-
rodnom práve súkromnom a procesnom 
v znení neskorších predpisov, (2) záko-
na č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade-
ní v znení neskorších predpisov, (3) zá-
kona č. 162/1995 Z. z. o katastri ne-
hnuteľností a o zápise vlastníckych
a iných práv k nehnuteľnostiam (katas -
trál ny zákon) v znení neskorších pred-
pisov, (4) zákona č. 233/1995 Z. z. o súd-
nych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a dopl -
ne ní ďalších zákonov v znení neskorších
predpisov, (5) zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch) v zne-
ní neskorších predpisov a (6) záko -

na č. 365/2004 Z. z. o rovnakom za -
obchádzaní v niektorých oblastiach 
a o ochra ne pred diskrimináciou 
a o zmene a doplnení niektorých zá -
konov (anti dis  krimi  načný zákon) v zne -
ní neskorších pred  pisov. S pod rob nos -
ťami týkajúcimi sa sprievodných noviel
vyššie uve de ných právnych predpisov
vykonaných novelou Ob čian ske ho 
súd neho po  riad ku Vás aktuálne obo -
známi mi  moriadne vydanie bulletinu
ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál.

V súvislosti s novelou OSP už vydalo Mi-
nisterstvo spravodlivosti SR aj všeo-
becne záväzný predpis, a to vyhlášku
č. 389/2008 Z. z., ktorou bola vykona-
ná novelizácia Spravovacieho a kance-
lárskeho poriadku pre okresné súdy,
krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské
súdy, ktorá, obdobne ako novela OSP,
nadobudla účinnosť odo dňa 15. októb-
ra 2008. O tejto právnej úprave Vás
osobitne informujeme v tomto vydaní
bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. 
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Vzor formulára

Právny rámec 
pre poskytovanie

investičnej 
pomoci v SR

Maximálna intenzita
štátnej pomoci

Spravovací 
a kancelársky 
poriadok pre súdy

Sprievodné 
novelizácie

ZÍSKANIE INVESTIČNEJ POMOCI
NA ROZVOJ REGIÓNOV

Dňa 1. septembra 2008 nadobudla účin-
nosť vyhláška Ministerstva hospodár-
stva SR č. 342/2008 Z. z., ktorou sa
ustanovuje vzor formulára na získanie
investičnej pomoci (ďalej v texte len
„vy hláška MH SR“ alebo len „vyhláška“). 

Vyhlášku vydalo MH SR na základe 
§ 18 ods. 2 zákona č. 561/2007 Z. z. 
o investičnej pomoci a o zmene a do pl -
není niektorých zákonov (ďalej v tex te
len „zákon o investičnej pomoci“),
pro stredníctvom ktorého bol s účinnos-
ťou odo dňa 1. januára 2008 vytvorený
právny rámec pre poskytovanie inves-
tičnej pomoci v SR, pričom zákon o in-
vestičnej pomoci nahradil predtým
platnú právnu úpravu obsiahnutú v zá-
kone č. 565/2001 Z. z. o investičných
stimuloch v znení neskorších predpi-
sov. S prijatím a obsahom zákona o in-
vestičnej pomoci sme Vás podrobne
oboznámili už v minuloročnom novem-
brovom vydaní bulletinu ULC Čarno-
gurský PRO BONO.

Vzor formulára na získanie investičnej
pomoci na rozvoj regiónov, ustanovený
vyhláškou MH SR, tvorí prílohu tejto
vyhlášky.

Vyhláškou MH SR sa zrušuje vyhláš-
ka Mi nisterstva hospodárstva SR 
č. 235/2002 Z. z., ktorou sa ustanovu-
jú podrobnosti a náležitosti žiadosti
o poskytnutie investičných stimulov.

V súvislosti s vytvorením právneho
rám ca pre poskytovanie investičnej
po moci v SR upravila vláda SR aj maxi-
málnu intenzitu štátnej pomoci v jed -
notlivých regiónoch SR. Nariadenie
vlády SR č. 145/2008 Z. z., ktorým sa
v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zá -
kona o investičnej pomoci ustanovuje
maximálna intenzita investičnej pomo-
ci v jednotlivých regiónoch SR (ďalej
v texte len „nariadenie vlády SR“) na-
dobudlo účinnosť dňa 1. mája 2008.

Zrušovacie
ustanovenie



Zo zákona o investičnej pomoci vyplý-
va, že intenzitou investičnej pomoci sa
rozumie podiel celkovej výšky investič-
nej pomoci k celkovým oprávneným
ná kladom súvisiacich s realizáciou in-
vestičného zámeru vyjadrený v per cen-
tách. Maximálne intenzity pomoci sú
vyjadrené ekvivalentom hrubej hoto-
vostnej finančnej pomoci (všeobecne
označovaného aj skratkou GGE), ktorý
predstavuje výšku štátnej pomoci pred
zaplatením dane z príjmov. 

Regionálna mapa štátnej pomoci platná
odo dňa 1. januára 2007 definuje re-
gióny, ktoré sú oprávnené na poskytnu-
tie regionálnej štátnej pomoci. Tieto re -
gióny môžu byť (1) buď regióny podľa
článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o za  -
ložení Európskeho spoločenstva ale bo 
(2) regióny podľa článku 87 ods. 3 písm. c)
Zmluvy o založení Európskeho spolo čen -
stva. Regionálna mapa taktiež určuje
maximálne intenzity pomoci pre jed no -
tlivé regióny (vyjadrené ekvivalentom
hrubej hotovostnej finančnej pomoci).
Región podľa článku 87 ods. 3 písm. a)
Zmluvy o založení Európskeho spolo-
čenstva je región s mimoriadne nízkou
životnou úrovňou alebo vysokou mie-
rou nezamestnanosti, v ktorom je hru-
bý domáci produkt na jedného obyva-
teľa v parite kúpnej sily nižší ako 75 %
priemeru Európskeho spoločenstva.
Región podľa článku 87 ods. 3 písm. a)
Zmluvy o založení Európskeho spolo-
čenstva musí byť región NUTS 2. Odo
dňa 1. marca 2002 sú v SR medzi regió-
ny NUTS 2 zaradené (1) západné Sloven -
sko, (2) stredné Slovensko a (3) východ-
né Slovensko, ktoré majú postavenie
regiónov podľa článku 87 ods. 3 písm. a)
Zmluvy o založení Európskeho spolo-
čenstva.

Región podľa článku 87 ods. 3 písm. c)
Zmluvy o založení Európskeho spolo -
čen  stva je región, ktorý je znevýhodne-
ný vo vzťahu k národnému priemeru,
alebo ktorých hrubý domáci produkt na
jedného obyvateľa v parite kúpnej sily
je nižší ako priemer EÚ 25. Postavenie
re giónov podľa článku 87 ods. 3 písm. c)
Zmluvy o založení Európskeho spo-
ločenstva majú v SR viaceré regióny,
a to okres (1) Bratislava II, (2) Bratisla-
va III, (3) Bratislava IV, (4) Bratislava 
– Čunovo, (5) Bratislava – Jarovce,

(6) Bratislava – Rusovce, (7) Malacky 
a (8) Senec. 

Pre nomenklatúrnu štatistickú územnú
jednotku sa používa skratka NUTS, kto-
rá predstavuje klasifikáciu stálych geo-
grafických jednotiek členských štátov
Európskej únie a kandidátskych krajín
a zároveň tvorí základ regionálnej šta-
tistiky. NUTS je hierarchický systém,
ktorý stanovuje minimálne a maximál-
ne hranice počtu obyvateľov v re gió noch
NUTS, pričom NUTS 1 má mi nimál ne
3 mil. obyvateľov a maximálne 8 mil.
obyvateľov, NUTS 2 má najmenej 800 000
a maximálne 3 mil. obyvateľov a NUTS 3
má minimálne 150 000 obyvateľov a ma-
ximálne 800 000 obyvateľov. V podsta-
te sa jedná o geografické rozdelenie
krajín používané pre účely regionálnej
politiky. SR je v súčasnosti rozdelená
na NUTS 1 reprezentované celým úze-
mím SR, do NUTS 2 je zaradený (1) Bra-
tislavský kraj, (2) Západné Slovensko,
(3) Stredné Slovensko a (4) Východné
Slovensko, NUTS 3 reprezentuje 8 exis -
tu júcich krajov SR.

Na základe nariadenia vlády SR platí,
že maximálna intenzita investičnej po-
moci pre investičný zámer v regióne
NUTS 2 nesmie počas čerpania inves-
tičnej pomoci prekročiť hodnotu 50 %
v Košickom, Prešovskom, Banskobys tric-
kom a Žilinskom kraji a hodnotu 40 %
nesmie prekročiť v Trnavskom, Tren čian -
skom a Nitrianskom kraji, pričom toto
ustanovenie sa použije v prípade, ak
bolo rozhodnutie o schválení investič-
nej pomoci vydané do dňa 31. decem -
bra 2013.

Maximálna intenzita investičnej pomo-
ci pre investičný zámer v časti regiónu
NUTS 2 SK01 Bratislavský kraj nesmie
počas čerpania investičnej pomoci vo
vymedzených okresoch Bratislavského
kraja prekročiť hodnotu 10 %, pričom
platí, že toto ustanovenie sa použije,
ak bolo rozhodnutie o schválení inves-
tičnej pomoci vydané do dňa 31. de-
cembra 2008.

Ak je investičný zámer, okrem veľkých
investičných projektov (podľa člán-
  ku 2 ods. 1 písm. g) nariadenia Komisie
(ES) č. 1628/2006 zo dňa 24. ok tóbra 2006
o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy
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Hodnoty 
pre oprávnené
regióny

Spoločná 
nomenklatúra 
územných jednotiek
pre štatistické účely
(NUTS)

Oprávnené regióny



na národnú regionálnu investičnú po-
moc), realizovaný malým podnikom
ale bo stredným podnikom (podľa Prílo-
hy I nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001
zo dňa 12. januára 2001 o uplatňovaní
článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu
pomoc malým a stredným podnikom 
v platnom znení), maximálna intenzita
investičnej pomoci určená hodnotami
uvedenými v predchádzajúcom texte sa
zvyšuje pre malé podniky o 20 % a pre
stredné podniky o 10 %.

Maximálna intenzita investičnej pomo-
ci pre veľký investičný projekt, ktoré-
ho hodnota oprávnených nákladov pre-
sahuje 50 miliónov eur a nepresahuje
100 miliónov eur, je 50 % maximálnej
intenzity investičnej pomoci v jedno-
tlivých regiónoch SR podľa hodnôt uve-
dených vyššie pre regióny NUTS 2 
a NUTS 2 SK01 Bratislavský kraj pre
časť oprávnených nákladov, ktorých
hodnota presahuje 50 miliónov eur,

pričom na prepočet oprávnených ná-
kladov sa použije platný kurz Národnej
banky Slovenska ku dňu vydania po-
tvrdenia, že investičný zámer spĺňa
pod mienky na poskytnutie investičnej
pomoci podľa § 11 ods. 1 zákona o in-
vestičnej pomoci.

Maximálna intenzita investičnej pomoci
pre veľký investičný projekt, ktorého
hodnota oprávnených nákladov presa-
huje 100 miliónov eur, je 34 % ma xi -
mál  nej intenzity investičnej pomoci 
v jednotlivých regiónoch SR podľa 
hodnôt uvedených vyššie pre regióny
NUTS 2 a NUTS 2 SK01 Bratislavský kraj
pre časť oprávnených nákladov, kto-
rých hodnota presahuje 100 miliónov
eur, pričom na prepočet oprávnených
nákladov sa použije platný kurz Národ-
nej banky Slovenska ku dňu oznámenia
investičnej pomoci Európskej komisii
podľa § 13 ods. 4 zákona o investičnej
pomoci.
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Hodnoty pre veľké
investičné projekty

Podpisovanie 
a pečiatka notára 
v konaní o dedičstve

Zvýšenie hodnôt 
pre malé a stredné

podniky

NOVELIZOVANÝ SPRAVOVACÍ
A KANCELÁRSKY PORIADOK
PRE SÚDY

Dňa 15. októbra 2008 nadobudla účin-
nosť vyhláška Ministerstva spravod li vos -
ti SR č. 389/2008 Z. z. o Spravovacom
a kancelárskom poriadku pre okresné
súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vo-
jenské súdy (ďalej v texte len „novela
Spravovacieho a kancelárskeho poriad-
ku“ alebo len „vyhláška MS SR“ alebo
len „novela“). 

Novelu Spravovacieho a kancelárskeho
po  riadku vydalo Ministerstvo spra vod li vos    -
ti SR na základe splnomocňovacieho usta-
novenia obsiahnutého v § 374 ods. 1 zá -
kona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny po-
riadok v znení neskorších predpisov (ďa lej
v texte len „OSP“), v § 92 ods. 1 zá  ko na
č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o z me  ne a do-
plnení niektorých zákonov a v § 561 ods. 1
zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný po ria -
dok v znení neskorších pred pisov.

Novelizácia OSP, o ktorej Vás infor mu -
je me v tomto vydaní bulletinu ULC
Čarnogurský PRO BONO a súčasne v mi -

mo riadnom vydaní bulletinu venova-
nom výhradne novele OSP, po novom
upravila postavenie notára v de dičs -
kom konaní, a to zmenou ustanovenia
§ 38 ods. 2 OSP, preto novela v novom
odseku 4 § 57 Spravovacieho a kan ce -
lár skeho poriadku pri úprave používania
úradných pečiatok zakotvila, že úradná
pečiatka notára sa na účely vydávania
rozhodnutí v časti konania o dedičstve,
ktorú vedie samostatne notár ako súd-
ny komisár, považuje za úradnú pe čiat -
ku súdu. Novelou sa do pl nila aj úprava
súvisiaca s podpisovaním rozhodnutí
ob siahnutá v § 61 ods. 1 Spravovacieho
a kancelárskeho poriadku, na základe
ktorej platí, že ak predpisy o konaní
pred súdmi neustanovujú inak, prvopis
rozhodnutia súdu vlastnoručne podpi-
suje predseda senátu, samosudca alebo
súdny úradník, ktorý rozhodnutie vy dal,
avšak prvopis rozhodnutia vydané ho
podľa osobitného predpisu (ktorým je
v tomto prípade § 38 ods. 2 OSP) pod-
pisuje vlastnoručne notár. 



Novela ďalej v novom ustanovení § 94a
Spravovacieho a kancelárskeho poriad-
ku zakotvila, že na rozhodnutiach 
vydaných notárom podľa osobitného
pred pisu (§ 38 ods. 2 OSP) sa uvádza aj
elek tronická adresa súdneho komisára,
pričom rozhodnutia, ktoré súdny komi-
sár nemôže podľa osobitného predpisu 
(§ 38 ods. 2 prvá veta OSP) v konaní 
o dedičstve vydať, sú (1) uznesenia
podľa § 175q ods. 1 OSP a (2) rozhod-
nutia, ktoré podľa osobitného predpisu
nemôže v dedičskom konaní vydať vyšší
súdny úradík (podľa § 5 písm. c) zá ko -
na č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradní-
koch v znení neskorších predpisov). Prá -
vo platnosť a vykonateľnosť na rozhod-
nutiach vydaných podľa § 38 ods. 2 OSP
vyznačí súdny komisár, pričom postup
pod ľa § 62 až 63 Spravovacieho a kan -
ce lárskeho poriadku sa použije prime-
rane.

Pri úprave vyššieho overenia listín no -
ve la v § 67 ods. 2 písm. a) Spravovacie-
ho a kancelárskeho poriadku doplnila
predmetné ustanovenie aj o súdnych
úradníkov a po novom tak z citovaného
ustanovenia vyplýva, že na žiadosť
účastníka vykoná krajský súd vyššie
overenie verejných listín špecifikova-
ných v § 67 ods. 1 Spravovacieho a kan -
ce lárskeho poriadku, pričom vyšším
ove rením sa okrem iného po novom ro-
zumie overenie pravosti podpisov sud-
cov vrátane súdnych úradníkov a od-
tlačkov úradných pečiatok súdov.

Novelou bolo do Spravovacieho a kan -
ce lár skeho poriadku včlenené nové
ustanovenie § 67a týkajúce sa párova-
nia platieb, z ktorého vyplýva, že na
krajských a okresných súdoch sa vyko-
náva párovanie platieb v aplikácii s vý-
stupmi zo štátnej pokladnice každý
pracovný deň, najneskôr do 9,00 hod.,
pričom úkony s tým spojené vykonáva
učtáreň.

V rámci ustanovení Spravovacieho
a kancelárskeho poriadku upravujúcich
výkon niektorých rozhodnutí v trest nom
konaní novela v novom § 79b zakotvila
podrobnosti pre výkon peňažného tres-
tu, pričom tento sa platí na účet súdu.
Na tento účel sa vo výzve podľa osobit-
ného predpisu (§ 429 ods. 1 Trestného
po riadku) uvedie číslo účtu súdu a ďalšie

platobné informácie, najmä názov ban -
ky, kód banky, špecifický symbol a va -
riabilný symbol a ak sa peňažný trest
alebo jeho časť vracia, súd ho vráti na
účet oprávnenej osoby.

Nové ustanovenie § 132a Spravovacie-
ho a kancelárskeho poriadku ustanovu-
je podrobnosti súvisiace s prijímaním
podaní urobených elektronickými pro-
striedkami bez zaručeného elektronic-
kého podpisu a zo znenia citovaného
ustanovenia Spravovacieho a kance lár -
ske ho poriadku vyplýva, že podanie,
kto ré bolo urobené elektronickými
pro striedkami bez zaručeného elektro-
nického podpisu, sa ihneď po prijatí
odovzdá podateľni na ďalší postup
podľa § 129 Spravovacieho a kan ce lár -
ske ho poriadku. Ak má byť podľa pred-
pisov o konaní pred súdmi takéto po da -
nie doplnené v zákonom ustanovenej
lehote a nedôjde k jeho doplneniu, na
podanie sa ďalej neprihliada a táto
skutočnosť sa vyznačí v aplikácii. Elek-
tronické adresy, na ktorých prijímajú
okresné súdy a krajské súdy podania
podľa predchádzajúcej vety, sa uverej-
ňujú na internetovej stránke Minister-
stva spravodlivosti SR. Tieto elek tro -
nic  ké adresy okresné súdy a krajské
súdy uvádzajú na písomnostiach doru-
čovaných účastníkom konania a ich zá-
stupcom. S predchádzajúcim súhlasom
sudcu možno uvádzať na písomnostiach
doručovaných účastníkom konania aj
elektronickú adresu sudcu, pričom uve -
dené pravidlo platí aj pre uvádzanie
elek tronickej adresy súdneho úradníka.

Ďalšie nové ustanovenie § 140a Spravo-
vacieho a kancelárskeho poriadku
upra vuje podrobnosti týkajúce sa do-
ručovania uložením v súdnom spise ale-
bo na súde a z jeho znenia je zrejmé,
že ak sa podľa predpisov o konaní pred
súdmi písomnosť doručuje uložením 
v súdnom spise alebo uložením na súde,
súd o tom vyhotoví písomný úrad ný zá-
znam, ktorý spolu s takto doručovanou
písomnosťou založí do súdneho spisu,
pričom úradný záznam obsahuje najmä
deň uloženia písomnosti. Na žiadosť
osoby, ktorej sa doručuje písomnosť
ulo žením v súdnom spise ale bo na súde,
jej súd túto písomnosť vydá bezod-
platne.
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Rozhodnutia, ktoré
notár nemôže vydať

Doručovanie
uložením v súdnom
spise alebo na súde

Párovanie platieb

Doručovanie 
elektronickými
prostriedkami

Rozhodnutia 
vydávané notárom 

Výkon peňažného
trestu v trestnom

konaní

Vyššie overenie 
listín



Postup pri vybavovaní elektronickej
žiadosti o vydanie listinnej podoby vý pi -
su z obchodného registra upravuje nové
ustanovenie § 228a Spravovacieho a kan-
celárskeho poriadku, ktoré odkazuje
na aplikáciu ustanovení § 227 a 228
Spra vovacieho a kancelárskeho poriad-
ku, tieto sa primerane použijú aj v prí-
pade vybavovania elektronických žia-
dostí o vydanie listinnej podoby výpisu
z obchodného registra, pričom výpisy
sa v tomto prípade zasielajú poštou na
žiadateľom určenú adresu a ak jedna
elektronická žiadosť obsahuje požia-
davku na vydanie viacerých výpisov 
z ob chodného registra, zasielajú sa po-
žadované výpisy žiadateľovi spoločne.
Z § 227 Spravovacieho a kancelárskeho
poriadku vyplýva, že tlač výpisov z ob-
chodného registra zabezpečuje kance-
lária styku s verejnosťou obchodného
registra, ktorá vytlačí dve kópie výpisu
z obchodného registra v deň, ku ktoré-
mu sa zápis vykonal, a opatrí ich od-
tlačkom úradnej pečiatky. Postup pri
vydávaní alebo doručovaní výpisu z ob -
chod ného registra navrhovateľovi je
upravený v § 228 Spravovacieho a kan -
ce lárskeho poriadku, z ktorého vyplýva,
že vydávanie a doručovanie potvr de ní
o vykonaní zápisu, výpisov z obchodné-
ho registra, oznámení o odmietnutí vy-
konania zápisu (ďalej v texte len „do-
klad“) navrhovateľovi zabezpečuje
kancelária styku s verejnosťou ob chod-
ného registra. Ak navrhovateľ v tlačive
návrhu na zápis uviedol, že si príde do-
klad prevziať na registrový súd osob-
ne, kancelária styku s verejnosťou ob-
chodného registra pripraví doklad na
odovzdanie navrhovateľovi a umožní
mu jeho prevzatie. Prevzatie dokladu
navrhovateľ potvrdí svojím podpisom
na jednom vyhotovení príslušného do-
kladu a v knihe vydaných výpisov z ob-
chodného registra podľa ustanoveného
vzoru, pričom toto vyhotovenie sa ná-
sledne založí do súdneho spisu a druhé
vyhotovenie dokladu sa vydá navrhova-
teľovi. Ak sa doklad nedoručuje poš -
tou, dňom doručenia písomnosti je
deň, keď si navrhovateľ doklad prevzal
na registrovom súde a jej prevzatie
potvrdil svojím podpisom podľa pred-
chádzajúcej vety. Ak navrhovateľ v tla-
čive návrhu na zápis uviedol, že žiada
o doručenie dokladov poštou, alebo ak
si navrhovateľ na registrovom súde ne-

vyzdvihne doklady, ktoré boli pripravené
na osobné odovzdanie v lehote 5 pra -
covných dní odo dňa ich vyhotovenia,
zabezpečí kancelária styku s verejnos-
ťou obchodného registra doručenie do-
kladov poštou na adresu navrhovateľa
uvedenú v tlačive návrhu na zápis. 

Postup pri vybavovaní elektronických
žiadostí o vydanie listinnej podoby kó-
pie listiny zo zbierky listín a potvrde-
nia upravuje ďalšie nové ustanovenie 
§ 240a Spravovacieho a kancelárskeho
poriadku a určuje, že pri vybavovaní
elektronickej žiadosti o vydanie listin-
nej podoby kópie listiny zo zbierky lis-
tín kancelária zbierky listín vyznačí
v systéme na účely určenia súdneho
poplatku počet strán, z ktorých po zo -
stá  va požadovaná listina. Ak určitá lis-
ti na v zbierke listín nie je, na požiada-
nie a po splnení poplatkovej povinnos-
ti vydá o tom kancelária zbierky listín
žiadateľovi potvrdenie. Po splnení po-
platkovej povinnosti vyhotoví kan ce-
lária zbierky listín kópiu požadovanej
listiny, a to postupom podľa § 240 Spra-
vovacieho a kancelárskeho poriadku,
ktorý upravuje vydávanie kópií zo
zbier ky listín. Listina sa zasiela poštou
na žiadateľom určenú adresu. Ak jedna
elektronická žiadosť obsahuje požia-
davku na vydanie kópie viacerých listín
uložených v zbierke listín, zasielajú sa
požadované kópie žiadateľovi spoloč-
ne. Postup uvedený v citovanom usta-
novení sa primerane použije aj pri vy-
bavovaní žiadosti o vydanie listinnej
podoby potvrdenia o tom, že určitá lis-
tina nie je uložená v zbierke listín.

Z ustanovenia § 254 Spravovacieho
a kan celárskeho poriadku vyplýva, že
na účely dodržiavania jednotnej formy
úradných výstupov zo súdov a jednot-
nej formy listín o podstatných úkonoch,
ktoré súdy vykonávajú počas konania 
a sú súčasťou súdneho spisu, súdy pou -
ží vajú tlačivá uvedené v katalógu tla-
čív pre súdy, ktorý vydáva Ministerstvo
spravodlivosti SR, pričom okrem týchto
tlačív súdy používajú aj formuláre,
ktoré sú definované v aplikácii. Novela
v novom odseku 5 § 254 Spravovacieho
a kancelárskeho poriadku zakotvila, že
aktuálne vzory týchto tlačív a formulá-
rov uverejní Ministerstvo spravodlivos-
ti SR na svojej internetovej stránke.
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V súvislosti so zapisovaním do súdnych
registrov okresného súdu novela v prí -
lo he č. I v časti II v prvom bode písme-
na B doplnila nové písmená n) a o), na
základe ktorých platí, že v súdnom re-
gistri občianskoprávnych vecí sa do
súd neho registra „C“ zapisuje aj návrh
na vydanie rozkazu na plnenie a návrh
na vydanie európskeho platobného roz -
ka zu (v prípade obchodnej agendy sa vec
za pisuje do súdneho registra Cb), a ďa -
lej tiež iný spor občianskopráv neho cha-
rak teru upravený osobitným pred pisom.

Pri úprave zapisovania do súdnych re-
gistrov krajského súdu, a to do súd-
nych registrov prvostupňovej agendy,
novela v prílohe č. I v časti III v prvom

bode písmena B doplnila, že do súdne-
ho registra „S“, teda do súdneho regist-
ra vecí správneho súdnictva, sa zapisu-
jú senátne veci týkajúce sa preskúmania
rozhodnutí orgánov štátnej správy,
územ  nej samosprávy a záujmovej sa -
mo správy, ďalších právnických osôb, ak
im zákon zveruje rozhodovanie o prá-
vach a povinnostiach fyzických osôb 
a právnických osôb, ako aj rozhodova-
nia o súlade všeobecne záväzných na-
riadení orgánov územnej samosprávy
vo veciach územnej samosprávy so zá-
konom a pri plnení úloh štátnej správy
aj s nariadením vlády a všeobecne zá-
väznými právnymi predpismi minister-
stiev a ostatných ústredných orgánov
štátnej správy.
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NAJVÝZNAMNEJŠIE ZMENY
TÝKAJÚCE SA POZEMKOV

Dňa 1. augusta 2008 nadobudla účin-
nosť vyhláška Ministerstva pôdohospo-
dárstva SR č. 249/2008 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o spôsobe ve-
denia evidencie pozemkov (ďalej v tex -
te len „vyhláška MP SR“). Ministerstvo
pôdohospodárstva SR vydalo citovanú
vyhlášku na základe § 14 ods. 2 záko -
na č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohos-
podárskych pozemkov, poľnohospodár-
skeho podniku a lesných pozemkov 
a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len
„zákon“).

Podľa § 14 ods. 2 zákona je nájomca
v prípade nájmu pozemku na poľnohos-
podárske účely pri prevádzkovaní pod-
niku povinný viesť evidenciu pozem-
kov, ktoré má prenajaté a ktoré sám
vlastní a obhospodaruje, a to podľa pre -
najímateľov a druhu pozemkov. Pod rob -
nosti o spôsobe vedenia tejto evi den cie
ustanovuje uvedená vyhláška MP SR.

Evidencia sa vyhotovuje podľa jed no -
tli vých katastrálnych území s rozlíše-
ním na pozemky (1) prenajaté na zá-
klade nájomných zmlúv, (2) obhospo-
darované podľa osobitných predpisov
(§ 12a zákona, § 22 zákona č. 229/1991 Zb.
o úprave vlastníckych vzťahov k pôde
a inému poľnohospodárskemu majetku

v znení neskorších predpisov, § 42i zá-
kona č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového
vlast níctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších pred-
pisov) a (3) pozemky, ktoré nájomca
vlastní a obhospodaruje. 

Evidencia obsahuje písomnú časť, ma-
povú časť a zbierku listín. Písomná
časť evidencie sa vyhotovuje podľa
vzoru, ktorý je uvedený v prílohe vy-
hlášky MP SR. Mapovú časť evidencie
tvorí kópia katastrálnej mapy, v ktorej
sú vyznačené hranice pozemkov podľa
určeného operátu a hranice areálov
bonitovaných pôdnoekologických jed-
notiek vrátane ich kódov podľa zákona
č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy v znení neskor-
ších predpisov. Pozemky, členené pod -
ľa prílohy časti B tejto vyhlášky MP SR,
sa farebne rozlíšia. V katastrálnych úze -
miach, kde nebola vykonaná obnova
evidencie pozemkov a právnych vzťa -
hov k nim podľa osobitného pred pi su 
(§ 1 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. 
o niektorých opatreniach na usporia-
danie vlastníctva k pozemkom v znení
neskorších predpisov) alebo vykonané
pozemkové úpravy, sa použijú dostup-
né mapové podklady, do ktorých sa vy-

Evidované pozemky



značia pozemky, ktoré sú predmetom
evidencie. Hranice areálov bonitova-
ných pôdnoekologických jednotiek sa 
v týchto prípadoch nemusia vyznačiť.
Zbierku listín tvoria (1) nájomné zmlu-
vy týkajúce sa prenajatých pozemkov,
(2) zoznam vlastníkov a ich pozemkov,
ak nájomný vzťah vznikol podľa oso bit né   -
ho predpisu (§ 22 zákona č. 229/1991 Zb.
o úprave vlastníckych vzťahov k pôde
a inému poľnohospodárskemu majetku
v znení neskorších predpisov), (3) kópie
rozhodnutia podľa osobitného pred pisu
(§ 15 zákona č. 330/1991 Zb. o po zem -
ko vých úpravách, usporiadaní po zem ko   -
vého vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších pred-
pisov), (4) podnájomné zmluvy, (5) vý-
pisy z listov vlastníctva, (6) iné dokla-
dy, ktoré preukazujú vlastnícke právo
k pozemku v katastrálnych územiach,
kde nebola vykonaná obnova evi dencie
alebo vykonané pozemkové úpravy 
a nie sú založené listy vlastníctva. 

Evidencia sa aktualizuje každoročne 
k 31. októbru kalendárneho roka for-
mou doplnku. Ak sa ukončí vykonáva-
nie poľnohospodárskej činnosti pri pre-
vádzkovaní podniku, nájomca odovzdá
evidenciu príslušnému obvodnému po-
zemkovému úradu. 

Evidencie, ktoré vznikli pred účinnos-
ťou tejto vyhlášky MP SR, sú prevádz -
ko vatelia podniku povinní zosúladiť
s ustanoveniami tejto vyhlášky MP SR
najneskôr do dňa 31. októbra 2009.

Ďalšou právnou úpravou týkajúcou sa
pozemkov, je zákon č. 285/2008 Z. z.,
ktorým bola vykonaná novelizácia zá-
kona č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového
vlast níctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších pred-
pisov a o doplnení niektorých zákonov,
ktorý nadobudol účinnosť odo dňa 
31. júla 2008 (ďalej v texte len „nove-
la zákona“).

Podľa novely zákona má Slovenský po-
zemkový fond povinnosť na svojej in-
ternetovej stránke zverejniť zmluvu
uzavretú podľa osobitných predpisov
(zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlast-

níckych vzťahov k pôde a inému poľno-
hospodárskemu majetku v znení neskor-
ších predpisov, zákon č. 503/2003 Z. z.
o navrátení vlastníctva k pozemkom 
v znení neskorších predpisov), ktorej
je účastníkom, do piatich pracovných
dní od jej podpisu zmluvnými strana-
mi. V súvislosti so zmluvami, ktoré
podľa predchádzajúcej vety podlieha-
jú zverejneniu a ktoré boli uzavreté do
dňa 1. septembra 2008, novela zákona
v prechodných ustanoveniach zakotvila
pre Slovenský pozemkový fond povin-
nosť na svojej internetovej stránke
zverejniť tieto zmluvy do dňa 31. mar-
ca 2009.

Slovenský pozemkový fond má v zmys le
novely zákona taktiež povinnosť zve rej -
ňovať na svojej internetovej stránke
údaje o pozemkoch, ktoré sú vhodné
ako náhradné pozemky podľa osobitných
predpisov týkajúcich sa reštitučných ná-
rokov (§ 11 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb.
o úprave vlastníckych vzťahov k pôde
a iné mu poľnohospodárskemu majetku
v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2
zá kona č. 503/2003 Z. z. o navrátení
vlastníctva k pozemkom v znení ne-
skorších predpisov) podľa katastrálnych
území, pričom územný organizačný
útvar Slovenského pozemkového fondu
údaje o takýchto pozemkoch zverejní
aj iným vhodným spôsobom.

Kreovaním jedenásťčlennej Rady po-
zemkového fondu (ďalej v texte len
„rada“) novela zákona priniesla zmenu
aj v pravidlách fungovania Slovenského
pozemkového fondu. Členov rady volí 
a odvoláva NR SR, a to 6 členov na ná-
vrh vlády SR a 5 členov na základe prin -
cípu pomerného zastúpenia politických
strán a politických hnutí, za ktoré boli
poslanci zvolení do NR SR, na návrh vý-
boru. Funkčné obdobie členov rady je
tri roky. Rada kontroluje činnosť a hos-
podárenie Slovenského pozemkového
fondu, pričom je oprávnená od gene-
rálneho riaditeľa vyžadovať akékoľvek
informácie a nahliadať do všetkých do-
kladov a záznamov týkajúcich sa čin-
nosti Slovenského pozemkového fondu.
Možnosť kontroly Slovenského pozem-
kového fondu tak po novom patrí zá-
stupcom všetkých politických strán za-
stúpených v NR SR. Novela zákona sa
v súvislosti s kreovaním rady dotkla aj
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ustanovení týkajúcich sa štatutárnych
orgánov Slovenského pozemkového fon -
du, ktorými sú generálny riaditeľ a ná -
mest ník generálneho riaditeľa. 

Prostredníctvom článku IV zákona 
č. 384/2008 Z. z., ktorým bola vykona-
ná novelizácia Občianskeho súdneho
poriadku, bol s účinnosťou odo dňa 
15. októbra 2008 novelizovaný aj zá-
kon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnu-
teľností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny
zá kon) v znení neskorších predpisov
(ďa lej v texte len „novela katastrálne-
ho zákona“ alebo len „novela“). Nove-
la rozšírila dôvody na prerušenie vkla-
dového konania upravené v § 31a ka -
tas  trálneho zákona a novým spôsobom
upravila znenie § 34 ods. 2 katastrál-
neho zákona, podľa ktorého po novele
platí, že ak súd rozhodol o neplatnosti
právneho úkonu alebo neplatnosti do bro -
voľnej dražby (zákon č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách v znení ne-
skorších predpisov), správa katastra
vy značí (záznamom) stav pred týmto
práv nym úkonom alebo pred dobrovoľ-
nou dražbou, pričom uvedené platí aj
vte dy, ak právo k nehnuteľnosti bolo dot-
knuté ďalšou právnou zmenou a ak je
rozhodnutie súdu záväzné pre osoby, kto-
rých sa táto právna zmena týka. S ďalší-
mi podrobnosťami týkajúcimi sa tejto
novely katastrálneho zákona Vás ak tu ál -
ne oboznámi mimoriadne vydanie bulle-
tinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál. 

Nehnuteľností, a teda i pozemkov, sa
môžu týkať i dve novelizácie Občian-
skeho zákonníka, vykonané zákonom 
č. 379/2008 Z. z. s účinnosťou odo dňa
1. novembra 2008 a prostredníctvom
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,
s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009,
ktorým sme sa venovali v pred chá dza -
jú com vydaní bulletinu ULC Čarnogur-
ský PRO BONO.

Dňa 1. januára 2009 nadobudne účin-
nosť zákon č. 219/2008 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z.
o ochrane a využívaní poľnohospo -
dárskej pôdy a o zmene zákona 
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej pre-
vencii a kontrole znečisťovania život-
ného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej v texte len „novela zá-
kona o ochrane a využívaní poľ no hos  po-
dárskej pôdy“). Novela zákona o ochra -
ne a využívaní poľnohospodárskej pôdy
sprísňuje podmienky pre odňatie poľ -
no hospodárskej pôdy pre stavebné
a iné nepoľnohospodárske zámery pro-
stredníctvom inštitútu odvodov za od-
ňatie poľnohospodárskej pôdy. Novela
zákona o ochrane a využívaní poľno-
hospodárskej pôdy tak znovu zavádza
odvody za odňatie poľnohospodárskej
pôdy, zrušené v roku 2004, ktoré mož-
no považovať za tzv. selektívnu daň.
O predmetnej právnej úprave sme Vás
podrobne informovali už v júnovom vy-
daní bulletinu ULC Čarnogurský PRO
BONO vrátane jej vykonávacieho pred-
pisu, vydaného na základe splnomoc-
ňovacieho ustanovenia obsiahnutého 
v § 27a novely zákona o ochrane a vy-
užívaní poľnohospodárskej pôdy. Tým-
to vykonávacím predpisom je nariade-
nie vlády SR č. 376/2008 Z. z., ktorým
sa s účinnosťou odo dňa 1. januára
2009 ustanovila výška odvodu a spôsob
platenia odvodu za odňatie poľnohos-
podárskej pôdy.

Prostredníctvom článku II novely záko-
na o ochrane a využívaní poľnohospo-
dárskej pôdy bola s účinnosťou odo
dňa 1. júla 2008 vykonaná novelizácia
zákona č. 129/1996 Z. z. o niektorých
opatreniach na urýchlenie prípravy vý-
stavby diaľnic a ciest pre motorové vo-
zidlá v znení neskorších predpisov, o kto-
rej sme sa taktiež zmienili v júnovom
vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO
BONO.
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Do NR SR bol dňa 22. augusta 2008 opa-
kovane predložený vládny návrh záko-
na o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva (ďa-
lej v texte len „návrh zákona o pomoci
a podpore z fondov ES“ alebo len „ná-
vrh zákona“). V návrhu zákona, ktorý 
v tomto období v NR SR postúpil do tre-
tieho čítania, sa navrhuje účinnosť odo
dňa 1. januára 2009.

Pôvodne predložený návrh tejto práv-
nej úpravy, o ktorom sme Vám priniesli
informácie v minuloročnom novembro-
vom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský
PRO BONO vzal jeho navrhovateľ – vlá-
da SR, späť. Nanovo predložený návrh
zákona je prepracovaný a obsahuje
množstvo osobitných procesných úprav,
ktoré predtým v návrhu tejto právnej
úpravy absentovali, pričom niektoré
úpra vy nahradili, prípadne pozmenili
ustanovenia obsiahnuté v pred chá dza -
jú com návrhu tejto právnej úpravy. 

Návrh zákona o pomoci a podpore po-
skytovanej z fondov ES by mal umožniť
aplikovanie príslušných nariadení Eu róp -
skeho spoločenstva (ďalej v texte len
„ES“) na území SR. Návrh zákona by
mal vytvoriť legislatívne podmien ky
pre (1) koordináciu, (2) riadenie,
(3) implementáciu, ale aj (4) kontrolu
opatrení financovaných z fondov ES,
vytvoriť tak ucelený systém riadenia
a kontroly pomoci a podpory poskyto-
vanej z fondov ES pri súčasnom vyme-
dzení postavenia a právomocí subjek-
tov zúčastňujúcich sa tohto procesu,
mal by tak ustanoviť postavenie a prá -
vo moc vlády SR, ministerstiev, ostat-
ných ústredných orgánov štátnej sprá-
vy, samosprávnych krajov, určiť práva
a povinnosti prijímateľov, žiadateľov,
partnerov a iných osôb pri poskytovaní
pomoci a podpory z fondov ES. 

Pod pojmom fondy ES návrh zákona ro-
zumie (1) fondy, z ktorých je na území
SR poskytovaná pomoc v rámci kohéz-
nej politiky EÚ, teda Európsky fond re-

gionálneho rozvoja, Európsky sociálny
fond a Kohézny fond, ako aj (2) fondy,
z ktorých je na území SR poskytovaná
podpora v rámci spoločnej poľnohospo-
dárskej politiky EÚ, teda Európsky poľ-
nohospodársky záručný fond a Eu róp -
sky poľnohospodársky fond pre rozvoj
vidieka, a (3) fondy, z ktorých je na
úze mí SR poskytovaná podpora v rámci
spoločnej politiky rybného hospodár-
stva EÚ, teda Európsky fond pre rybné
hospodárstvo.

Za hlavný orgán riadenia, koordinácie
a kontroly návrh zákona určuje vládu
SR. Vláda SR by v zmysle návrhu záko-
na zabezpečovala plnenie povinností
vyplývajúcich pre SR, určovala subjek-
ty riadenia, implementácie a kontroly
fondov ES. Návrh zákona definuje 
(1) centrálny koordinačný orgán, teda
orgán, ktorý koordinuje a usmerňuje
riadiace orgány a napomáha synergii 
a komplementarite pri riadení a im ple -
men tácii, (2) riadiaci orgán, ktorý
môže v súlade s nariadením Rady (ES)
č. 1083/2006 navrhnúť sprostredkova-
teľský orgán pod riadiacim orgánom
a na základe určenia sprostredkovateľ-
ského orgánu vládou SR ho splnomocní
vykonávaním úloh, (3) sprostredkova-
teľský orgán pod riadiacim orgánom,
ktorý je v zmysle návrhu zákona povin-
ný plniť úlohy, ktoré na neho delegoval
riadiaci orgán v splnomocnení, (4) cer-
tifikačný orgán, ktorým by malo byť
Ministerstvo financií SR, ktorému sa,
okrem povinností vyplývajúcich priamo
z právnych predpisov ES, ustanovuje
zodpovednosť za koordináciu a usmer-
ňovanie subjektov zapojených do sys té -
mu finančného riadenia pomoci a pod -
pory poskytovanej z fondov ES, ďalej
zodpovednosť za príjem prostriedkov
EÚ z Európskej komisie, ich prevod na
príjmové účty platobných jednotiek,
resp. priamo prijímateľom, ako aj zod-
povednosť za prípadné vrátenie pro-
striedkov EÚ Európskej komisii a tak-
tiež za plnenie ďalších úloh súvisiacich
s finančným riadením pomoci a pod po -
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ry a upravuje sa jeho právomoc poza-
staviť, zamietnuť alebo upraviť výšku
platby pre operačný program, projekt,
resp. ich časti, (5) orgán auditu, kto-
rým by taktiež malo byť Ministerstvo
financií SR, ktorému by ostatné sub-
jekty zapojené do implementácie fon-
dov ES boli povinné poskytovať súčin-
nosť potrebnú pre plnenie jeho úloh,
(6) platobné jednotky, ktorými by boli
ministerstvá alebo ostatné ústredné
orgány štátnej správy určené vládou SR
alebo Pôdohospodárska platobná agen-
túra v prípade podpory z Európskeho
fondu pre rybné hospodárstvo, úlohou
ktorých je realizácia poskytovania prí -
s pevku prijímateľom formou jednotli-
vých platieb.

Návrh zákona upravuje spôsob, lehotu
a miesto na podanie žiadosti, ktorú po-
dáva žiadateľ na základe vyhlásenej
výzvy vypracovanej a vyhlásenej ria-
diacim orgánom. Obsahom výzvy sú
formálne náležitosti výzvy a pod mien -
ky poskytnutia pomoci a podpory. Sú-
časťou výzvy sú jej prílohy. Žiadosť sa
posudzuje podľa podmienok poskytnu-
tia pomoci a podpory platných ku dňu
uzavretia výzvy, a to najmä v prípade,
ak v priebehu vyhlásenia výzvy dôjde
k jej zmene alebo k jej zmene a k po -
zas taveniu. Osobitným postupom je
ko nanie o žiadosti, ktoré začína doru-
čením žiadosti riadiacemu orgánu
a kon čí vydaním rozhodnutia o schvá -
le ní alebo neschválení žiadosti, pričom
žiadateľ má možnosť podať opravný
prostriedok proti rozhodnutiu riadiace-
ho orgánu, a to žiadosť o preskúmanie
rozhodnutia o neschválení žiadosti.
Žiadateľ, ktorému bola žiadosť schvá-
lená, nie je oprávnený podať opravný
prostriedok proti rozhodnutiu riadiace-
ho orgánu, a to ani v prípade, ak bola
schválená pomoc alebo podpora v niž -
šej výške ako žiadateľ vo svojej žiados-
ti požadoval. O opravnom prostriedku
proti rozhodnutiu riadiaceho orgánu
o žia dosti v druhom stupni rozhoduje
štatutárny orgán riadiaceho orgánu,
kto rý je oprávnený rozhodnutie riadia-
ceho orgánu zmeniť alebo opravný
pro striedok zamietnuť a rozhodnutie
ria diaceho orgánu potvrdiť. Osobitným
inštitútom je možnosť opravy rozhod nu-
tia riadiaceho orgánu o žiadosti z jeho
vlastného podnetu. Po uzavretí zmlu vy

nie je možné rozhodnutie o schvá lení
alebo neschválení žiadosti zmeniť,
rozhodnutie štatutárneho orgánu o žia -
dos ti v druhom stupni je konečné a nie
je preskúmateľné súdom. 

Návrh zákona okrem úpravy uceleného
sys tému riadenia i kontroly pomoci
a pod  pory poskytovanej z fondov ES pri
súčasnom vymedzení postavenia a prá -
vo mocí subjektov zúčastňujúcich sa
tohto procesu, obsahuje pre niektoré,
v návrhu zákona taxatívne určené pro-
jekty, aj osobitné procesné ustanove-
nia pre poskytovanie pomoci, a to 
(1) pre národné projekty operačného
programu Zamestnanosť a sociálna in-
klúzia a operačného programu Zdra-
votníctvo, (2) pre iné projekty ako veľ-
ké projekty v rámci operačného pro-
gramu Doprava, (3) pre veľké projekty
v rámci operačného programu Doprava
(v ktorých náklady prevyšujú sumu 
50 miliónov eur) a operačného progra-
mu Životné prostredie (v ktorých ná-
klady prevyšujú sumu 25 miliónov eur),
na ktoré sa poskytuje pomoc na zákla-
de rozhodnutia Európskej komisie, 
(4) na projekty technickej pomoci,
ktorá je upravená v nariadení (ES) 
č. 1083/2006 a slúži na zabezpečenie
financovania prípravy, riadenia, monito-
rovania, informovania, kontroly a hod-
notenia aktivít operačných programov,
(5) pre projekty operačného programu
Cezhraničná spolupráca Slovenská re-
publika – Česká republika. 

Návrh zákona deklaruje právny status
prostriedkov EÚ poskytnutých SR z fon -
dov ES. Tieto prostriedky sa podľa záko-
na o rozpočtových pravidlách verejnej
správy zaraďujú do štátneho rozpočtu,
z ktorého budú na základe tohto návr -
hu zákona poskytované prostredníc-
tvom platobných jednotiek prijímate-
ľom na základe zmluvy uzatvorenej
s príslušným riadiacim orgánom alebo
sprostredkovateľským orgánom pod
ria diacim orgánom. Výnimkou sú pro-
striedky z programu spadajúcich do
cieľa Európska územná spolupráca,
kto ré certifikačný orgán poskytuje
pria mo prijímateľom. 

Návrh zákona zavádza pojem certifiká-
cia a certifikačné overovanie. Certifi-
kácia predstavuje v zmysle návrhu zá-
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kona potvrdenie, že všetky výdavky
v rámci operačného programu boli po -
u  ži té správne, výdavky na projekty
boli oprávnené a celý proces poskytnu-
tia a čerpania pomoci prebehol v sú la -
de s príslušnými právnymi predpismi.
Aby mohol certifikačný orgán certifi-
káciou realizované výdavky potvrdiť,
vykonáva certifikačné overovanie.
Cer tifikačným overovaním sa overuje
správnosť postupu riadiacich orgánov,
sprostredkovateľských orgánov pod
riadiacimi orgánmi a platobných jed-
notiek, ako aj správnosť postupu prijí-
mateľov pri nakladaní s poskytnutými
prostriedkami. Certifikačné overova-
nie sa vykonáva pred zaslaním žiadosti
o platbu Európskej komisii. 

V súlade s nariadením Rady (ES) 
č. 2988/1995 sa v návrhu zákona usta-
novujú základné princípy ochrany fi-
nančných záujmov ES, ktoré sú orgány
zapojené do riadenia pomoci poskyto-
vanej z fondov ES povinné dodržiavať.
Súčasťou ochrany finančných záujmov
ES sú najmä prijímanie preventívnych
opatrení na predchádzanie vzniku ne-
zrovnalostí, odhaľovanie a vyšetrovanie
nezrovnalostí, prijímanie nápravných
opatrení a ukladanie sankcií. Náprav-
nými opatreniami sa rozumejú opatre-
nia vedúce k odstráneniu nezrovnalosti.
Ustanovuje sa povinnosť prijímateľa
bezodkladne oznámiť vznik nezrovna-
losti a zodpovednosť riadiaceho orgá-
nu za jej riešenie v rámci operačného
programu, za ktorý je riadiaci orgán
zod povedný. 

Z dôvodov odlišnosti spôsobu financo-
vania a organizačného zabezpečenia
finančného riadenia Európskeho poľno-
hospodárskeho záručného fondu a Eu -
róp skeho poľnohospodárskeho fondu
pre rozvoj vidieka návrh zákona usta-
novuje orgán finančného riadenia na
úrovni Ministerstva pôdohospodárstva
SR a jeho povinnosti, ktorým je Pôdo-
hospodárska platobná agentúra (ďalej
v texte len „platobná agentúra“). Ná-
vrh zákona aj tu vymedzuje pojem cer-
tifikácia účtov Pôdohospodárskej pla-
tobnej agentúry a určuje povinnosti
riadiaceho orgánu i Pôdohospodárskej
platobnej agentúry vo vzťahu k výkonu
certifikácie. V návrhu zákona sa upra-
vujú formálne náležitosti, obsah, prílo-

hy a termín podania výzvy, na základe
ktorej žiadateľ podáva žiadosť platob-
nej agentúre a taktiež podmienky, po
splnení ktorých je platobná agentúra
oprávnená výzvu meniť alebo zrušiť,
postup nakladania so žiadosťou a ko -
na nie platobnej agentúry o žiadosti.
Ustanovenia návrhu zákona v tejto
čas ti sa nevzťahujú na projekty tech-
nickej pomoci. Rozhodnutie platobnej
agentúry o schválení alebo o ne schvá -
lení žiadosti obsahuje zákonom stano-
vené náležitosti a žiadateľ môže voči
tomuto rozhodnutiu podať žiadosť
o pre skúmanie rozhodnutia o ne schvá -
le ní žiadosti. Návrh zákona stanovuje
podmienky, po splnení ktorých uzavrie
platobná agentúra zmluvu so žiadate-
ľom, na základe ktorej sa tento stane
prijímateľom podpory, upravuje obsah
zmluvy i možnosti prípadného odstúpe-
nia od zmluvy. 

V súlade s nariadením Rady (ES) 
č. 2988/1995 sa ustanovujú základné
princípy ochrany finančných záujmov
ES, ktoré sú subjekty zapojené do im-
plementácie podpory poskytovanej
z Európskeho poľnohospodárskeho zá-
ručného fondu a Európskeho poľnohos-
podárskeho fondu pre rozvoj vidieka
povinné dodržiavať. Ustanovuje sa
zod povednosť platobnej agentúry za
rie šenie vzniknutej nezrovnalosti, pri-
čom riešením nezrovnalosti sa rozumie
monitorovanie zistenej nezrovnalosti,
vypracovanie správy o zistenej nezrov-
nalosti vrátane jej aktualizácií a za-
bezpečenie odstránenia nezrovnalosti
prijatím účinných nápravných opatrení
na jej odstránenie a predchádzanie,
ako aj finančné vysporiadanie podľa
zmluvy o poskytnutí príspevku a prí -
sluš ných právnych predpisov.

Návrh zákona zakotvuje povinnosť ria-
diaceho orgánu zverejniť na interneto-
vej stránke zoznam schválených žia-
dostí vrátane výšky schválenej pomoci.
Zverejňovanie poskytovania podpory
v rámci Európskeho poľnohospodárskeho
fondu, Európskeho poľnohospodárske-
ho fondu pre rozvoj vidieka a v rám ci
Európskeho fondu pre rybné hospodár-
stvo upravuje zákon č. 543/2007 Z. z.
o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri
poskytovaní podpory v pôdohospodár-
stve a rozvoji vidieka.
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Informácie uvedené v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho
odvodzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy a apli-
kácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. Z uve -
dených dôvodov pri konkrétnych právnych riešeniach preto vždy odporúčame konzultácie. I keď je bulletin 
ULC Čarnogurský PRO BONO zostavovaný s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária ULC Čarnogurský
nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody vzniknuté z aktivít konaných
na základe informácií uvedených v tomto dokumente.

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

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

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

© ULC Čarnogurský, 2008

Návrh zákona taktiež upravuje zauja-
tosť (v návrhu zákona teda už nie je
definovaný konflikt záujmov, ako tomu
bolo v jeho predchádzajúcom znení) 
v procese poskytovania pomoci a pod -
po ry z fondov Európskeho spoločenstva.

V prechodných ustanoveniach sa v ná -
vr hu zákona navrhuje úprava vo vzťahu
k výzvam vyhláseným pred nadobudnu-
tím účinnosti tohto právneho predpisu.
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