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VESTNÍK EU

Ročník 62 marec 2019
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/08/direct-access.html?ojYear=2017&locale=sk
1.1 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/912 z 28. mája 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ)
č. 650/2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát, štruktúru, obsah a dátum
každoročného uverejnenia informácií, ktoré majú zverejniť príslušné orgány v súlade so smernicou Európskeho
parlamentu a Rady 2013/36/EÚ ( 1 )
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.146.01.0003.01.SLK&toc=OJ:L:2019:146:TOC
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) z 5.6.2019
Napríklad:
(1) Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 650/2014 (2) sa určuje formát, štruktúra, obsah a dátum každoročného
uverejnenia informácií, ktoré majú uverejniť príslušné orgány v súlade s článkom 143 smernice 2013/36/EÚ. Informácie, ktoré majú príslušné orgány uverejniť v súlade s uvedeným vykonávacím nariadením, by sa teraz mali aktualizovať, aby sa zabezpečila jednotnosť so zmenami rámca pre prudenciálny dohľad nad inštitúciami.
(2) Je dôležité, aby informácie, ktoré uverejňujú príslušné orgány, boli kvalitné a ľahko porovnateľné. Článok 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 650/2014 by sa preto mal zmeniť s cieľom objasniť, že príslušné orgány by mali zhromažďovať súhrnné štatistické údaje len od inštitúcií, ktoré patria pod ich dohľad, a spresniť, za aké obdobie by sa mali
údaje nahlasovať.
(3) V prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 650/2014 sa stanovujú vzory na uverejňovanie informácií o zákonoch,
iných právnych predpisoch, správnych predpisoch a všeobecných usmerneniach prijatých v každom členskom štáte.
Uvedená príloha by sa mala zmeniť tak, aby poskytovala užitočnejšie a relevantnejšie informácie o tom, ako príslušné
orgány vykonávajú dohľad vo svojich jurisdikciách.
(4) V prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 650/2014 sa stanovujú vzory na uverejňovanie informácií o možnostiach a právomociach dostupných v práve Únie. Uvedená príloha by sa mala zmeniť tak, aby zahŕňala ďalšie možnosti
a právomoci
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1.2 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/916 zo 4. júna 2019, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.146.01.0098.01.SLK&toc=OJ:L:2019:146:TOC
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) z 5.6.2019
(1) Podľa článku 25 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa má stanoviť rezerva určená na poskytnutie dodatočnej podpory
pre poľnohospodársky sektor v prípade významnej krízy, ktorá ovplyvňuje poľnohospodársku výrobu alebo distribúciu, pričom sa zriadi tak, že na začiatku každého roka sa na priame platby uplatní určité zníženie prostredníctvom
mechanizmu finančnej disciplíny podľa článku 26 uvedeného nariadenia.
(2) V článku 26 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa stanovuje, že s cieľom zabezpečiť dodržiavanie ročných stropov
stanovených v nariadení Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (2) na financovanie trhových výdavkov a priamych platieb
sa určí miera úpravy priamych platieb v prípade, že z odhadov financovania opatrení financovaných v rámci uvedeného podstropu pre daný rozpočtový rok vyplýva, že daný ročný strop bude prekročený.
(3) Výška rezervy na krízy v poľnohospodárskom sektore, zahrnutej v návrhu rozpočtu Komisie na rok 2020, predstavuje
478 miliónov EUR v bežných cenách. Na pokrytie uvedenej sumy sa musí použiť mechanizmus finančnej disciplíny
na priame platby podľa režimov podpory uvedených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1307/2013 (3), pokiaľ ide o kalendárny rok 2019.
(4) Z odhadov priamych platieb a výdavkov súvisiacich s trhom, ktoré sa stanovili v návrhu rozpočtu vypracovanom Komisiou na rok 2020, vyplýva, že nie je potrebná ďalšia finančná disciplína.
1.3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/933 z 20. mája 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES)
č. 469/2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá ( 1 )
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2019:153:TOC
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 11.06.2019
Napríklad:
1. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 (3) sa stanovuje, že na akýkoľvek výrobok chránený
patentom na území členského štátu, ktorý podlieha pred svojím uvedením na trh ako liečivo správnemu povoľovaciemu konaniu v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES (4) alebo 2001/83/ES (5), možno za
podmienok stanovených v uvedenom nariadení udeliť dodatkové ochranné osvedčenie (ďalej len „osvedčenie“).
2. Cieľom nariadenia (ES) č. 469/2009 je stanovením obdobia dodatkovej ochrany podporiť v rámci Únie výskum a inováciu, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska vývoja liečiv, ako aj prispieť k tomu, aby nedochádzalo k premiestňovaniu farmaceutického výskumu mimo Únie do krajín, ktoré by mohli ponúknuť väčšiu ochranu.
3. Od roku 1992, keď bolo prijaté nariadenie, ktoré predchádzalo nariadeniu (ES) č. 469/2009, sa trhy zásadným spôsobom zmenili a významne vzrástla výroba generických, najmä biologicky podobných liekov a výroba
ich aktívnych zložiek, a to predovšetkým v krajinách mimo Únie (tzv. tretích krajinách), v ktorých ochrana neexistuje
alebo sa už skončila.
4. Zo skutočnosti, že do nariadenia (ES) č. 469/2009 nebola začlenená žiadna výnimka z ochrany poskytovanej osvedčením, vyplynul nezamýšľaný dôsledok, ktorý bráni výrobcom generických a biologicky podobných liekov usadených
v Únii, aby vyrábali generické a biologicky podobné lieky v Únii, a to dokonca aj na účel vývozu
na trhy tretích krajín, v ktorých ochrana neexistuje alebo sa už skončila. Podobne to výrobcom so sídlom v Únii bráni
vyrábať generické a biologicky podobné lieky na účel ich uskladnenia na vymedzené obdobie pred skončením platnosti osvedčenia. Tieto okolnosti sťažujú vstup uvedených výrobcov, na rozdiel od výrobcov so sídlom v tretích krajinách, v ktorých ochrana neexistuje alebo sa už skončila, na trh Únie bezprostredne po skončení platnosti osvedčenia,
vzhľadom na to, že nemôžu budovať výrobné kapacity na účel vývozu alebo na účel vstupu na trh členského štátu,
kým sa ochrana na základe uvedeného osvedčenia neskončí.
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(zverejnené v zbierke zákonov na portáli https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/
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na stránke NR SR: https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=184,
2.1 Zákon č. 149/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Účinnosť: 01.07.2019
Napríklad:
Čl. I.
1. Slová „najväčšia prípustná celková hmotnosť“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť“ v príslušnom tvare.
2. V § 2 ods. 2 prvá veta znie: „Mýto možno vyberať za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami
s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou technicky
prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg uvedenými v osobitnom predpise3) (ďalej len „vozidlo“) okrem motorových
vozidiel kategórie M14) a okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M14) a N14).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:
„3) § 4 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
4) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom
schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek
určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov.“.
„§ 36e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019
Konania o správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené pred 1. júlom 2019 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2019; neskoršia právna úprava v znení účinnom od 1. júla 2019 sa použije, ak je to pre páchateľa priestupku alebo správneho deliktu priaznivejšie z hľadiska výšky ukladanej sankcie.“.
Čl. III
„§ 24g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019
Súčasti diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu, ktoré boli prenechané v nájme na určitý čas, najviac na 30 rokov podľa § 3d
ods. 7 pred 1. júlom 2019, možno naďalej ponechať v nájme po odsúhlasení ministerstvom aj po uplynutí tejto doby.“.
Čl. IV
„§ 13b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019
Súčasti diaľnic, ktoré boli prenechané v nájme diaľničnou spoločnosťou, v prípade koncesných ciest štátom alebo koncesionárom vo vlastnom mene na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu, 2a) po odsúhlasení ministerstvom
na dobu určitú, najviac na 30 rokov podľa § 2 ods. 4 pred 1. júlom 2019, možno naďalej ponechať v nájme po odsúhlasení
ministerstvom aj po uplynutí tejto doby.“.
2.2 Zákon č. 151/2019 Z. z o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
Účinnosť: 01.07.2019
Napríklad:
§ 4 Podmienky poskytovania dotácie
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(1) Dotáciu na účely podľa § 3 možno poskytnúť žiadateľovi o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadateľ“) určenému vo výzve podľa § 5 ods. 2, ktorým môže byť
a) obec,
b) združenie obcí,4)
c) vyšší územný celok,
d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii sa dotácia poskytne prostredníctvom zriaďovateľa, alebo
e) občianske združenie5) so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorého cieľom je rozvoj cyklistickej dopravy alebo
cykloturistiky.
(4) Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na
a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z poskytnutých úverov a pôžičiek,
d) úhradu výdavkov, ktoré nesúvisia s účelom podľa § 3, na ktorý sa dotácia poskytuje,
e) úhradu výdavkov, ktoré súvisia s účelom podľa § 3, ale žiadateľ ich neuviedol v žiadosti o poskytnutie dotácie
podľa § 5 ako súčasť rozpočtu projektu.
2.3 Zákon č. 154/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve
a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č.
113/2018 Z. z.
Účinnosť: 01.07.2019
Napríklad:
Čl. I.
10. V § 19 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe podľa osobitného
predpisu,63a) neobsahuje odtlačok úradnej pečiatky a podpis, ale je poskytovateľom autorizované podľa osobitného predpisu.63a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63a znie:
„63a) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.
„(3) Štatutárny orgán poskytovateľa rozhodnutie zruší a vec vráti poskytovateľovi, ktorý ho vydal, na nové konanie a rozhodnutie, ak zistenie skutkového stavu poskytovateľom bolo nedostačujúce na riadne posúdenie veci alebo pokiaľ je to
vhodnejšie najmä z dôvodu rýchlosti a hospodárnosti konania; poskytovateľ je viazaný právnym názorom štatutárneho
orgánu poskytovateľa.“.
18.
V § 27 odsek 8 znie:
„(8) Riadiaci orgán môže uzavrieť zmluvu so žiadateľom po predložení žiadosti na nezávislé posúdenie kvality a informovaní Európskej komisie alebo priamo na schválenie Európskej komisii pred jej schválením podľa odseku 6. Ak bola uzavretá zmluva podľa predchádzajúcej vety a príspevok nebol schválený podľa odseku 6, riadiaci orgán je povinný zmluvu
vypovedať alebo od zmluvy odstúpiť.69)“.
21.
V § 32 odsek 5 znie:
„(5) Ak certifikačný orgán poskytuje prostriedky podľa § 9 ods. 2 písm. f) druhého bodu na účet prijímateľa alebo partnera,
prijímateľ alebo partner, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje výdavky na financovanie programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika a programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika –
Rakúsko prostredníctvom samostatného účtu.“.
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22.
V § 37 odsek 10 znie:
„(10) V prípadoch hodných osobitného zreteľa sa správa o zistenej nezrovnalosti nepredkladá prijímateľovi alebo poskytovateľovi podľa odsekov 3 až 7, ak prijímateľ, partner, poskytovateľ, štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca
v mene a na účet prijímateľa, partnera alebo poskytovateľa je podozrivá zo spáchania trestného činu, priestupku
alebo iného správneho deliktu.“.
2.4 Zákon č. 154/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov
Účinnosť: 01.07.2019
Čl. I.
1. § 2 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Ak vysoká škola s inou vysokou školou založí zakladateľskou zmluvou záujmové združenie právnických osôb 3aa) na účel
spoločného postupu pri tvorbe študijných programov, vytvárania spoločných študijných programov, spoločného postupu
v prijímacom konaní, spoločného uskutočňovania výskumnej, vývojovej alebo inej tvorivej činnosti alebo spoločného zabezpečovania možností stravovania a ubytovania pre študentov, toto záujmové združenie právnických osôb používa
v názve označenie „konzorcium vysokých škôl“. Konzorcium vysokých škôl nadobúda právnu spôsobilosť zápisom
do registra konzorcií vysokých škôl, ktorý je súčasťou registra vysokých škôl. Ustanovenia § 20i ods. 2 a 3 Občianskeho
zákonníka sa pri zápise nepoužijú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:
„3aa) § 20f Občianskeho zákonníka.“. “.
„(8) Verejná vysoká škola môže so súhlasom správnej rady verejnej vysokej školy poskytnúť konzorciu vysokých škôl,
ktorého je členom, príspevok hradený z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých v rámci dotácií podľa § 89 na činnosť,
a) ktorej vykonávanie verejná vysoká škola uhrádza z dotácie podľa § 89 ods. 4 až 7 a
b) ktorú má príslušné konzorcium vysokých škôl zapísanú v registri konzorcií vysokých škôl.“.
„§ 97a Podnikové štipendiá
(1) Vysoká škola môže uzatvoriť s podnikateľom49aba) zmluvu o štipendijnom programe na poskytovanie podnikových štipendií.
(2) Účelom podnikového štipendia je podpora štúdia vo vybraných študijných programoch alebo motivácia k voľbe určitej
témy záverečnej práce. Na podnikové štipendium nemá študent právny nárok.
2.5 Zákon č. 156/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Účinnosť: 01.07.2019
Napríklad:
Čl. I
3. V § 188 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Každý akcionár verejnej akciovej spoločnosti má právo, aby mu predstavenstvo verejnej akciovej spoločnosti najneskôr
do 15 dní od požiadania, nie však skôr, ako bolo povinné vyhotoviť zápisnicu o valnom zhromaždení podľa § 189 ods. 1,
vydalo potvrdenie, ako spoločnosť vyhodnotila a započítala hlasy spojené s jeho akciami do výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia; to neplatí, ak na webovom sídle spoločnosti alebo vo vyžiadanej kópii zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice sú uvedené výsledky hlasovania v požadovanej forme a štruktúre.“.
„Oddiel 10
Osobitné ustanovenia o významných obchodných transakciách verejnej akciovej spoločnosti
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§ 220ga Významné obchodné transakcie
(1) Významné obchodné transakcie verejnej akciovej spoločnosti musia byť schválené valným zhromaždením. Ten, kto je
účastníkom významnej obchodnej transakcie ako osoba spriaznená s verejnou akciovou spoločnosťou, nezúčastňuje
sa rokovania valného zhromaždenia ani na ňom nemôže vykonávať hlasovacie práva.
(2) Významnou obchodnou transakciou sa na účely odseku 1 rozumie plnenie alebo poskytnutie zábezpeky na základe
zmluvy, ak ide o plnenie alebo zábezpeku poskytnutú verejnou akciovou spoločnosťou v prospech osoby spriaznenej
s verejnou akciovou spoločnosťou a hodnota plnenia alebo zábezpeky presahuje 10 % hodnoty základného imania verejnej akciovej spoločnosti. Plnenia alebo poskytnuté zábezpeky v jednom účtovnom období alebo v priebehu 12 mesiacov
v prospech jednej spriaznenej osoby sa posudzujú ako významná obchodná transakcia, ak ich hodnota v súhrne presahuje
10 % hodnoty základného imania verejnej akciovej spoločnosti.
2.6 Zákon č. 158/2019 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde
a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Účinnosť: 01.07.2019 do 31.08.2019
Napríklad:
„§ 34e
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2019
(1) Doterajší užívateľ lesného pozemku28) do 30. júna 2021 zverejní na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce,
v ktorej katastrálnom území sa lesný pozemok nachádza, na 60 dní výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí
do zverejnenia výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom, na uplatnenie postupu
podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c). Vlastníci lesných pozemkov podľa prvej vety môžu uplatniť postup
podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c) v lehote šiestich mesiacov od uplynutia lehoty podľa prvej vety; ak vlastník v uvedenej
lehote neuplatní postup podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c), nájomný vzťah podľa § 22 ods. 2 trvá.
(2) Doterajší užívateľ lesného pozemku do 30. júna 2021 zverejní na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce,
v ktorej katastrálnom území sa lesný pozemok nachádza, na 60 dní výzvu pre vlastníkov, ktorí do 30. júna 2019 požiadali
o navrátenie užívacích práv podľa § 22 a svoje podania nedoplnili alebo neopravili, aby v lehote šiestich mesiacov
od uplynutia lehoty zverejnenia výzvy oznámili doterajšiemu užívateľovi lesného pozemku, či trvajú na pokračovaní
v konaní o odovzdaní užívacích práv k lesným pozemkom. Ak z oznámenia vlastníka podľa prvej vety vyplýva, že vlastník
dáva výpoveď, výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia tohto oznámenia. Uplynutím lehoty na oznámenie
podľa prvej vety sa na nedoplnené alebo neopravené podanie hľadí, akoby nebolo podané, a nájomný vzťah
podľa § 22 ods. 2 trvá.
(3) Obec je povinná na žiadosť doterajšieho užívateľa lesného pozemku bezodplatne zverejniť na úradnej tabuli obce
výzvu podľa odseku 1 a 2. Na zverejnenie výzvy podľa odseku 1 sa použije postup podľa správneho poriadku. 29)
Na podania doručené doterajšiemu užívateľovi lesného pozemku podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje postup
podľa § 22 a 22a.“.
Účinnosť: od 01.09.2019
§ 68e
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2019
(1) Evidencia lesných pozemkov (§ 4) podľa zákona účinného do 31. augusta 2019 sa považuje za evidenciu lesných
pozemkov podľa tohto zákona.
(2) Obhospodarovateľ lesa podľa zákona účinného do 31. augusta 2019 sa považuje za obhospodarovateľa lesa
podľa tohto zákona; orgán štátnej správy lesného hospodárstva zapíše tohto obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov vedenej prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva do 31. augusta 2019.
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(3) Obhospodarovateľ lesa, ktorý nebol vedený v evidencii lesných pozemkov podľa zákona účinného
do 31. augusta 2019, je oprávnený do 1. apríla 2020 podať návrh na preskúmanie postupu pri zápise do evidencie lesných
pozemkov. Na podanie návrhu na preskúmanie postupu pri zápise do evidencie lesných pozemkov a jeho preskúmanie
sa primerane použijú ustanovenia § 4c o odvolaní.
(4) Obhospodarovateľ lesa podľa odsekov 2 a 3 je na účely vedenia evidencie lesných pozemkov podľa § 4 ods. 3 povinný
zaslať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva listiny preukazujúce práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa
podľa § 4a ods. 4 a 5 a vyznačiť hranice obhospodarovania lesa podľa § 36 ods. 2 do 31. augusta 2021; orgán štátnej
správy lesného hospodárstva môže obhospodarovateľa vyzvať na splnenie týchto povinností.“.
2.7. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 162/2019 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby
Účinnosť: od 12.06.2019
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 13 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa mení a
dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 3 sa slová „§ 13 ods. 8 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 8 písm. d) a g)“.
2. V § 2 odsek 1 znie:
„(1) Za kritériá hodnotenia podľa § 14 ods. 9 písm. a) a d) zákona pridelí každý člen komisie počet bodov
od 0 do 10 samostatne za každé kritérium hodnotenia. Za kritériá hodnotenia podľa § 14 ods. 9 písm. b) a c) zákona pridelí
každý člen komisie počet bodov od 0 do 10 spolu za obe kritériá hodnotenia. Pridelené body sa sčítavajú. Najvyšší možný
počet bodov získaných od jedného člena komisie za kritériá hodnotenia podľa § 14 ods. 9 zákona je 30.“.
2.8 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 167/2019 o vydaní opatrenia z 12. júna 2019
č. 09456-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení
neskorších predpisov
Účinnosť: od 14.06.2019
Predmetom opatrenia je zabezpečiť primerané krytie ekonomicky oprávnených nákladov pre novú ambulanciu rýchlej
zdravotnej pomoci „S“ a pre poskytovanie neodkladnej prepravy letúnom u poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby
tak, aby mohli plniť svoju funkciu v požadovanej kvalite a na adekvátnej úrovni.
2.9 VYHLÁŠKA Úradu pre verejné obstarávanie č. 171/2019 z 11. júna 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v
oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty
Účinnosť: od 01.07.2019
Napríklad:
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„§ 1
(1) Súťaže návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva (ďalej len „súťaž“)
sú podľa účelu
a) projektové súťaže, na ktoré nadväzuje postup zadávania zákazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) zákona
alebo podľa § 98 ods. 1 písm. i) zákona; od účastníkov sa spravidla požaduje preukázanie oprávnenia na poskytnutie
služby, a
b) ideové súťaže, ktorých predmetom je získanie návrhu alebo viacerých návrhov ideového riešenia predmetu súťaže
alebo jeho umiestnenia a ktoré sa udelením cien a odmien končia.
(2) Súťaže podľa okruhu účastníkov sú
a) verejné súťaže pre neobmedzený počet účastníkov, ktorí môžu predložiť návrh v lehote na predkladanie návrhov,
a
b) užšie súťaže, v ktorých vyhlasovateľ súťaže návrhov (ďalej len „vyhlasovateľ“) môže obmedziť počet účastníkov, ktorých
vyzve na predloženie návrhu.
(3) Súťaže podľa predmetu sú
a) architektonické súťaže, ktorých predmetom je získanie architektonického návrhu stavby, zmeny stavby alebo súboru
stavieb alebo návrhu exteriéru, interiéru, výstavy alebo scény,
b) urbanistické súťaže, ktorých predmetom je získanie návrhu urbanistického riešenia územia alebo návrhu dopravného
a technického riešenia územia,
c) konštrukčné súťaže, ktorých predmetom je získanie návrhu technického konštrukčného riešenia stavby, jej časti alebo
zmeny stavby alebo jej technického, technologického alebo energetického vybavenia,
d) krajinárske súťaže, ktorých predmetom je získanie najvhodnejšieho návrhu usporiadania krajiny alebo návrhu krajinného riešenia územia, riešenia záhrad, parkov alebo iného návrhu zelene,
e) vyhľadávacie súťaže, ktorých predmetom je získanie návrhu vymedzujúceho územie, stavebný pozemok alebo stavbu,
vhodného na uskutočnenie zámeru vyhlasovateľa, a
f) kombinované súťaže, ktorých predmetom je získanie najvhodnejšieho návrhu riešenia pozostávajúceho z viacerých
predmetov súťaže podľa písmen a) až e).
(4) Súťaže podľa priebehu sú
a) jednoetapové súťaže, v ktorých porota zostavuje poradie po vyhodnotení všetkých návrhov, ktoré splnili požiadavky
podľa súťažných podmienok, a
b) dvojetapové a viacetapové súťaže, v ktorých porota zostavuje poradie po vyhodnotení zníženého počtu návrhov, ktoré
vybrala v predchádzajúcej etape súťaže; kritériá na zníženie počtu návrhov a priebeh všetkých etáp súťaže upravujú
súťažné podmienky.“.
„§ 7a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019
Súťaž, pri ktorej bolo oznámenie o vyhlásení súťaže odoslané na uverejnenie do 30. júna 2019, sa dokončí
podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 30. júna 2019.“.
2.10 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 174/2019 Z. z. zo 17. apríla 2019 o podmienkach vypracovania
štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie
Účinnosť od: 01.01.2020
Napríklad:
§ 1 Hodnota investície a koncesie
(1) Štúdia uskutočniteľnosti investície sa vypracuje, ak hodnota investície sa rovná alebo je vyššia ako 40 000 000 eur.
(2) Štúdia uskutočniteľnosti investície v informatizácii sa vypracuje, ak hodnota investície sa rovná alebo je vyššia
ako 10 000 000 eur a viac ako 50 % výdavkov patrí do rozpočtových podpoložiek ekonomickej klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie uvedených v prílohe.
(3) Štúdia uskutočniteľnosti koncesie sa vypracuje, ak predpokladaná hodnota koncesie 1) sa rovná alebo je vyššia
ako 40 000 000 eur.
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(4) Hodnota investície a koncesie podľa odsekov 1 až 3 sa na účely vypracovania štúdie uskutočniteľnosti posudzuje
vrátane dane z pridanej hodnoty.2)
2.11 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. z 5. júna 2019 o výške
dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
Účinnosť od: 01.01.2020
Napríklad: Táto vyhláška upravuje výšku
a) dotácie na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona, obstaranie technickej vybavenosti
podľa § 5 zákona a odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 6 zákona poskytovanej podľa § 8 zákona
a
b) oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a f) zákona.
Výška dotácie
§ 2 Na stavebné úpravy podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona možno poskytnúť dotáciu vo výške 60 100 eur na nájomný byt,
najviac však do výšky 80 % oprávnených nákladov.
§ 3 (1) Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. a) a c) zákona možno poskytnúť dotáciu na
a) verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 125 eur na 1 m verejného vodovodu a vodovodnej prípojky alebo
650 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie verejného vodovodu a vodovodnej prípojky, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,
b) verejnú kanalizáciu vrátane čistiarne odpadových vôd a kanalizačnú prípojku vo výške
1. 160 eur na 1 m verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky alebo 860 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 %
oprávnených nákladov na obstaranie verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej
hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,
2. 14 000 eur na jednu čistiareň odpadových vôd, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie čistiarne odpadových vôd, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu
výšky.
2.12 OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 183/2019 z 12. júna 2019
o úprave súm životného minima
Účinnosť: od 01.07.2019
§ 1 Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:
a) suma podľa § 2 písm. a) zákona je 210,20 eura,
b) suma podľa § 2 písm. b) zákona je 146,64 eura,
c) suma podľa § 2 písm. c) zákona je 95,96 eura.
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3

FINANČNÝ SPRAVODAJCA

Pokyn č. MF/013218/2019-243 Ministerstva financií Slovenskej republiky k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami Ministerstva financií Slovenskej republiky oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami
pre zabezpečenie správneho konania
Napríklad: Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva pokyn:
- ktorým sa upravuje spôsob a rozsah predkladania výsledkov kontrol (finančných kontrol, základných finančných kontrol,
administratívnych finančných kontrol, finančných kontrol na mieste), vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi, auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami ministerstva oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a predkladania výsledkov kontrol a overení podľa právnych aktov Európskeho spoločenstva a postup správnych orgánov pred začatím správneho konania v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) vo veci ukladania sankcií, a to odvodu, penále
a pokuty najmä podľa ustanovení § 31 a § 32 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“),
- ktorým sa upravuje spôsob a rozsah predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov podľa čl. 6 ods. 3 ústavného
zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (ďalej len „ústavný zákon č. 493/2011 Z. z.“), zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“), zákona č 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/1993 Z. z.“), zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 357/2015 Z. z.“),
- pre predkladanie kompletného spisového materiálu podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov
a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“).
Článok 4
Začatie správneho konania
Po obdržaní a overení kompletných podkladov z vykonanej kontroly, vládneho auditu a výsledkov vyhodnocovaní hospodárenia územnej samosprávy organizačnými zložkami ministerstva, správny orgán preskúma úplnosť prijatého podania
a následne upovedomí účastníka konania o začatí správneho konania podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. s uložením
primeranej lehoty na vyjadrenie účastníka konania podľa § 33 ods. 2 zákon č. 71/1967 Zb. a zabezpečí všetky procesné
úkony v súlade s citovaným zákonom.
V prípade, ak sa v rámci správneho konania vyskytnú akékoľvek pochybnosti a správny orgán bude potrebovať doplnenie
alebo vyjadrenie od kontrolného orgánu, auditujúceho orgánu, výsledkov vyhodnocovaní hospodárenia územnej samosprávy organizačnými zložkami ministerstva, tento je povinný predložiť správnemu orgánu vyjadrenie, či doplnenie
pre potreby správneho konania.
Orgán verejnej moci je v upovedomení o začatí správneho konania povinný účastníkovi konania napísať zoznam dôkazových materiálov, ktoré sú súčasťou spisovej dokumentácie. Ak niektorými dôkazmi uvedenými v zozname účastník konania nedisponuje, budú mu na požiadanie zaslané. V prípade zaslania vyjadrení účastníkom konania je orgán verejnej moci
povinný oznámiť účastníkovi konania, že sa s predloženým vyjadrením bude zaoberať v rámci odôvodnenia v rozhodnutí.
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PREHĽAD ZMIEN PRÁVNYCH PREDPISOV

Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov v júni 2019 je uvedený v prílohe Aktualít Legislatívnej rady
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