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Smernica č. 10970/2010-250 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s majetkom štátu podľa zákona č. 92/1991 Zb o podmienkach
prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a postup pri prerokovaní zákonného
administratívneho postupu pri nakladaní s majetkom štátu podľa zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. 10. 2010 č. 18794/2010-OL, ktorým sa
mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu
Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení
výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP
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SMERNICA
č. 10970/2010-250
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s majetkom štátu podľa zákona
č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
v znení neskorších predpisov a postup pri prerokovaní zákonného administratívneho
postupu pri nakladaní s majetkom štátu podľa zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Táto smernica upravuje
a) postup pri predkladaní žiadostí na odsúhlasenie
prevodov prebytočného majetku štátu v správe

štátnych podnikov a štátnych podnikov v likvidácii (ďalej len „podnik“) v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej
len „ministerstvo“) a Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „fond“) podľa zákona
č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu
1

majetku štátu na iné osoby v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 92/1991 Zb.“)
a podľa usmernenia ministerstva v súlade s touto smernicou a postup ministerstva pri zabezpečovaní procesu likvidácie podľa osobitného
predpisu1);
b) prerokovanie zákonného administratívneho postupu pri nakladaní s majetkom štátu v správe
ministerstva a rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a organizácií špecializovanej štátnej správy v zriaďovateľskej
pôsobnosti ministerstva (ďalej len „ministerstvo
a organizácie ministerstva“) podľa zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/
1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/
1993 Z. z.“) a opatrenia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 138/
2009 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení
správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom
štátu (ďalej len „opatrenie MP SR č. 138/2009
Z. z.“) pred ich postúpením na odsúhlasenie
Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) a pred ich odsúhlasením ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len
„minister“).
(2) Žiadosti prerokováva rezortná majetková
komisia (ďalej len „komisia“), ktorej rokovací
poriadok tvorí prílohu tejto smernice. Prijatý záver
komisie je iba odporúčaním pre ministra a nie je
pre ministra záväzný.
(3) Udelenie predchádzajúceho súhlasu ministerstva s prevodom majetku štátu v správe štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva a v správe fondu podľa § 45a ods. 1 až 3
zákona č. 92/1991 Zb., ako aj odsúhlasenie postupu ministerstva pri zabezpečovaní procesu likvidácie podľa osobitného predpisu1), je výlučne
v kompetencii ministra len v prípade, ak ide
pri každom prevode o dlhodobý hmotný majetok
1)

2

Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších
predpisov.

podniku v zostatkovej hodnote najviac
165 969,60 € alebo o vklad do obchodnej spoločnosti vo výške najviac 6 638,80 €.
(4) Výnimku, t. j. prevod dlhodobého hmotného
majetku podniku v zostatkovej hodnote viac ako
165 969,60 € alebo vklad do obchodnej spoločnosti vo výške viac ako 6 638,80 €, môže podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. povoliť
vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na
návrh Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“). Žiadosť o udelenie výnimky a predloženie návrhu na rokovanie vlády predkladá ministerstvu hospodárstva ministerstvo, ako zakladateľ podniku.
(5) Podľa § 8c ods. 4 zákona č. 278/1993
Z. z. ministerstvo ako orgán štátnej správy udeľuje
doložku súhlasu k nakladaniu s majetkom štátu
v správe organizácií ministerstva podľa § 11 ods.
7 a § 13 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z. a opatrenia MP SR č. 138/2009 Z. z. len vtedy, ak
správca dodržal všetky podmienky ustanovené
týmto zákonom a osobitnými zákonmi vzťahujúcimi sa na nakladanie s majetkom štátu.
(6) Podľa § 8c ods. 4 zákona č. 278/1993 Z. z.
ministerstvo financií ako orgán štátnej správy
udeľuje doložku súhlasu k nakladaniu s majetkom
štátu v správe ministerstva a organizácií ministerstva podľa § 9 ods. 2, § 11 ods. 5, § 11 ods. 9
a § 13 ods. 10 zákona č. 278/1993 Z. z. len vtedy,
ak správca dodržal všetky podmienky ustanovené
týmto zákonom a osobitnými zákonmi vzťahujúcimi sa na nakladanie s majetkom štátu.
(7) Účelom tejto smernice je zabezpečiť jednotný postup pri
a) predkladaní žiadostí podľa § 45 ods. 1 až 4
zákona č. 92/1991 Zb. a predkladaní žiadostí
podniku o udelenie súhlasu ministerstva podľa
§ 45a ods. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Zb.,
b) predkladaní návrhov na odsúhlasenie postupu
likvidátora pri speňažovaní majetku štátu podľa
§ 47b ods.1 a 5 zákona č. 92/1991 Zb. iným
spôsobom ako na verejnej dražbe,
c) ukončení procesu likvidácie podnikov,

d) predkladaní žiadostí fondu na určenie
podmienok ministerstva pri predaji stavieb a nimi zastavaných pozemkov v súlade s osobitným
predpisom2 ),
e) predkladaní žiadostí ministerstvom a organizáciami ministerstva podľa zákona č. 278/1993
Z. z. a opatrenia MP SR č. 138/2009 Z. z. pri
1. prevode správy hnuteľného a nehnuteľného
majetku štátu,
2. prevode vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu,
3. zámene hnuteľného a nehnuteľného majetku
štátu,
4. nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku
štátu,
5. výpožičke hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu,
6. zriadení vecného bremena na nehnuteľný
majetok štátu,
7. darovaní hnuteľného majetku štátu.
Čl. 2
Všeobecné pojmy
(1) Podniky hospodária s vecami a majetkovými právami zverenými im pri založení, ďalej
s vecami a majetkovými právami nadobudnutými
v priebehu podnikania. Veci, s ktorými hospodária,
sú majetkom štátu. Podniky majú právo majetok
štátu držať, užívať ho a nakladať s ním v súlade
s osobitným predpisom1). Iný spôsob nakladania
s majetkom štátu v správe podnikov upravuje
zákon č. 92/1991 Zb.
(2) Z hľadiska obsahu ustanovení § 45 a § 45a
zákona č. 92/1991 Zb. sa pod nakladaním s majetkom v správe podniku rozumie
a) prevod nehnuteľného majetku a investícií,
b) prevod dlhodobého hmotného majetku a zásob,
c) prevod dlhodobého nehmotného majetku,
d) nakladanie s majetkovými účasťami na podnikaní iných právnických osôb,

e) založenie obchodnej spoločnosti,
f) vklad do obchodnej spoločnosti.
(3) Pri likvidácii podnikov speňaží likvidátor
majetok predajom vecí na verejnej dražbe okrem
lesného majetku vo vlastníctve štátu3). Iným spôsobom môže likvidátor postupovať len so súhlasom ministerstva hospodárstva udeleným po
predchádzajúcom prerokovaní so zakladateľom.
Postup likvidátora upravuje osobitný predpis4 ).
(4) Pri speňažovaní majetku podniku v likvidácii
spôsobom uvedeným v odseku 3 môže likvidátor
so súhlasom fondu speňažiť aj majetok v jeho
správe5 ).
(5) Fond môže poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré spravuje podľa
osobitného predpisu6 ) a o ktoré neprejavili záujem
oprávnené osoby, predať v obchodnej verejnej
súťaži s predchádzajúcim písomným súhlasom
ministerstva podľa osobitného predpisu2), ktoré
určí jej podmienky.
(6) Správy o stave majetku podniku v likvidácii
a záverečné správy o priebehu likvidácie podľa
osobitného predpisu7 ) prerokuje komisia.
(7) Podľa tejto smernice komisia posudzuje
nakladanie s pozemkami druhu zastavané plochy
a nádvoria a druhu ostatné plochy. Predmetom posudzovania nie sú pozemky poľnohospodárskeho
a lesného charakteru.
(8) Podľa zákona č. 278/1993 Z. z. sú majetkom štátu veci vo vlastníctve Slovenskej republiky
vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva. Majetok vlastní
Slovenská republika a nakladá s ním prostred3)

4)
5)
6)

2)

§ 34 ods. 7 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
v znení neskorších predpisov.

7)

§ 50 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb.
o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení
neskorších predpisov.
§15 až 15 f zákona č. 111/1990 Zb.
§15 zákona č. 111/1990 Zb. a §47b zákona č. 92/1991 Zb.
zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde
a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších
predpisov.
§ 15 zákona č. 111/1990 Zb.
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níctvom svojich správcov majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. Táto smernica upravuje
predkladanie žiadostí pri nakladaní s hnuteľnými
a nehnuteľnými vecami štátu.
(9) Ministerstvo a organizácie ministerstva sú
podľa § 3 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. oprávnené a povinné užívať majetok štátu na plnenie
úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s
ním, nakladať s ním podľa tohto zákona, udržiavať
ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo
najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo
zmenšeniu.
(10) Prebytočným majetkom štátu je podľa
§ 3 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z. majetok štátu,
ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť ministerstvu a organizáciám ministerstva na plnenie
úloh v rámci predmetu ich činnosti alebo v súvislosti
s ním. O prebytočnosti majetku štátu rozhoduje
štatutárny orgán ministerstva a organizácií ministerstva vydaním rozhodnutia.
(11) Dočasne prebytočným majetkom štátu je
podľa § 3 ods. 4 zákona č. 278/1993 Z. z. majetok štátu, ktorý prechodne neslúži ministerstvu
a organizáciám ministerstva na plnenie úloh v rámci
predmetu ich činnosti alebo v súvislosti s ním.
O dočasnej prebytočnosti majetku štátu rozhoduje
štatutárny orgán ministerstva a organizácií ministerstva vydaním rozhodnutia.
(12) Podľa § 8a ods. 5 zákona č. 278/1993
Z. z. za primeranú cenu sa na účely tohto zákona
pri prevode nehnuteľných vecí štátu považuje
všeobecná hodnota majetku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku v znení neskorších predpisov .
(13) Register prebytočného nehnuteľného majetku štátu je verejne prístupná evidencia nehnuteľného majetku štátu, ktorý bol vyhlásený
správcami za prebytočný a je predmetom osobitného ponukového konania. Register vedie ministerstvo financií a zverejňuje ho na svojej internetovej stránke www.ropk.sk.

4

Čl. 3
Predkladanie žiadostí podľa § 45a zákona
č. 92/1991 Zb.
(1) Písomná žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na uzatvorenie zmluvy o prevode
vlastníctva majetku štátu v správe podniku a fondu
sa predkladá ministerstvu v dvoch vyhotoveniach
a elektronicky na e-mailovú adresu tajomníka
komisie.
(2) Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať
najmä tieto údaje a doklady:
a) identifikačné údaje žiadateľa,
b) označenie podniku alebo fondu a jeho organizačnej zložky (odštepný závod podniku alebo
regionálny odbor fondu), ktorá s majetkom
štátu hospodári,
c) vymedzenie majetku štátu navrhnutého na prevod alebo vklad a jeho identifikačné údaje pri
1. nehnuteľnom majetku:
- stavby a pozemky podľa: katastrálne
územie; číslo listu vlastníctva (ďalej len
„LV“); názov stavby (v znení podľa LV)
s uvedením súpisného čísla stavby
a parcelného čísla pozemku, na ktorom
je umiestnená; pozemky s uvedením registra v ktorom sú evidované, parcelného čísla, druhu a výmery; prípadne
vymedzenie príslušenstva, ak je predmetom prevodu; v prípade ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený
zlomkom k celku,
- stavby, závlahové a odvodňovacie potrubia s príslušenstvom alebo ich časti,
ktoré nie sú zapísané na LV: vymedzenie
majetku navrhnutého na prevod; katastrálne územie; LV na ktorom je pozemok
na ktorom sa stavba nachádza zapísaný,
pozemok s uvedením registra v ktorom
je evidovaný, parcelné číslo pozemku,
ktorým potrubie alebo jeho časť prechádza,
2. hnuteľnom majetku:
- stroje a zariadenia v účtovnej zostatkovej hodnote 0,00 € podľa usmernenia

d)

e)

f)
g)

ministerstva: názov; rok výroby alebo
nadobudnutia, identifikačné číslo, typ,
- iný majetok, okrem majetku, ktorý je
predmetom obchodnej činnosti v účtovnej zostatkovej hodnote 0,00 € podľa
usmernenia ministerstva: údaje a popis
podľa povahy majetku, identifikačné
číslo, typ.
zostatkovú hodnotu majetku štátu navrhnutého
na prevod a jeho všeobecnú hodnotu určenú
znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu8 ), osobitne za stavby, osobitne za pozemky,
a samostatne za každý druh pozemku aj s vyčíslením hodnoty za 1 m2,
údaje o nadobúdateľovi majetku štátu; fyzická
osoba: meno, priezvisko, rodné meno, dátum
narodenia, trvalý pobyt, stav; právnická osoba:
obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, údaj o zápise v obchodnom registri alebo inom registri
v ktorom je právnická osoba registrovaná, štatutárny orgán; fyzická osoba – podnikateľ:
meno, priezvisko, rodné meno, dátum narodenia, trvalý pobyt, obchodné meno, miesto
podnikania, IČO, údaj o zápise v živnostenskom registri,
spôsob predaja majetku štátu: priamy predaj,
priamy predaj na základe zákonného prekupného práva, alebo obchodná verejná súťaž,
kúpnu cenu a spôsob jej určenia.

(3) Priamy predaj sa vykonáva pri
a) predaji stavby vrátane touto stavbou zastavaného pozemku výlučne druhu pozemku: zastavané plochy a nádvoria záujemcovi, ktorý nárok priameho predaja preukáže trvalým pobytom v stavbe a má v nájme celý majetok, ktorý
je predmetom prevodu (stavba aj pozemok);
v prípade, že sa uvedená nehnuteľnosť predávajú bez pozemku, je potrebné v žiadosti
uviesť informáciu, kto je vlastníkom pozemku
pod stavbou a priľahlého pozemku a doložiť
písomné stanovisko vlastníka pozemku k predaju stavby; (pri priamom predaji stavieb ich
nájomcom bude zapracovaná do udelených
predchádzajúcich súhlasov ministerstva pod8)

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
v znení neskorších predpisov.

b)

c)
d)
e)

f)

g)

9)

10)

11)

mienka s výhradou predkupného práva podľa
§ 602 ods.1 Občianskeho zákonníka v prospech predávajúceho, ktoré bude trvať 2 roky
odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností),
usporiadaní vlastníckych práv k pozemku pre
vlastníka na ňom sa nachádzajúcej stavby (dololožiť aktuálny výpis z LV z www.katasterportal.sk)
a usporiadaní vlastníckych práv k pozemku na
účely, na ktoré možno pozemky vyvlastniť
podľa osobitného predpisu9); v prípade prevodu pozemkov pod bytovými domami vo
vlastníctve žiadateľov, ktoré nadobudli podľa
osobitného predpisu1 0), sa k oceneniu predmetných pozemkov vyžaduje písomné stanovisko
ministerstva financií,
usporiadaní vlastníckych práv k stavbe pre
vlastníka zastavaného pozemku (doložiť aktuálny výpis z LV z www.katasterportal.sk),
usporiadaní spoluvlastníckych pomerov k nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu11) (doložiť aktuálny výpis z LV z www.katasterportal.sk),
predaji hnuteľného dlhodobého hmotného majetku v účtovnej zostatkovej hodnote 0,00 €
podľa usmernenia ministerstva, žiadateľovi,
ktorý má tento majetok v nájme,
predaji priľahlých pozemkov výlučne druhu
pozemku: zastavané plochy a nádvoria a ostatné
plochy, maximálne do výmery 500 m2, v správe
podnikov záujemcom, ktorí vlastnia pozemky
susediace s priľahlými pozemkami, ak tieto nie
je možné využiť ako ďalší stavebný pozemok
alebo na podnikateľské účely, alebo k nim iní
záujemcovia nemajú prístup; v dostatočne
odôvodnených prípadoch, môže komisia individuálne posúdiť a odporučiť predaj pozemku s väčšou výmerou ako je 500 m2,
predaji pozemkov zastavaných rekreačnými
chatami a objektmi vo vlastníctve záujemcov
o kúpu v chatových osadách a mimo chatových
osád, postavených v súlade s platnými práv§ 108 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
§ 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.
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h)

i)

j)

k)

6

nymi predpismi a priľahlého pozemku výlučne
druhu pozemku: zastavané plochy a nádvoria
a ostatné plochy, maximálne do výmery 500 m2
v správe podnikov záujemcom, ktorí o kúpu
prejavia záujem,
usporiadaní vlastníckych práv k pozemkom
druhu zastavané plochy a nádvoria, ktoré sú
v nájme s právom podľa § 58 ods. 2 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), majú stavebné povolenie podľa § 66
a nasl. stavebného zákona alebo ohlásenie stavebnému úradu podľa § 57 stavebného zákona,
predaji stavieb, pozemkov zastavaných stavbami a priľahlých pozemkov výlučne druhu pozemku: zastavané plochy a nádvoria a ostatné
plochy, ktoré svojim umiestnením a využitím
tvoria neoddeliteľný celok s touto stavbou, nájomcom poľnohospodárskych a lesných pozemkov prenajímaných ako súčasť súboru vecí
za účelom ich obhospodarovania a na účely
zabezpečenia praktickej výučby učňov, študentov alebo na účely zabezpečenia vedeckovýskumnej činnosti pre potreby učňovských,
stredných poľnohospodárskych a lesníckych
škôl a univerzít; (pri priamom predaji stavieb
a pozemkov ich nájomcom bude zapracovaná
do udelených predchádzajúcich súhlasov ministerstva podmienka s výhradou predkupného
práva podľa § 602 ods. l Občianskeho zákonníka v prospech predávajúceho, ktoré bude trvať 5 rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností),
predaji nehnuteľného majetku v zostatkovej
hodnote najviac 165 969,60 € podľa § 45a
zákona č. 92/1991 Zb. – stavieb a pozemkov
zastavaných stavbami a priľahlých pozemkov
nájomcom poľnohospodárskych nehnuteľností
v správe fondu, ak sa fond zaviazal, že nájomcovi umožní obvyklým úradným postupom
podľa § 45a zákona č. 92/1991 Zb. odkúpiť
prenajaté nehnuteľnosti,
predaji stavieb funkčne súvisiacich s hlavnou
stavbou (jednoduchá stavba, drobná stavba,
ktorá plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe)
vrátane týmito stavbami zastavaných pozemkov

výlučne druhu zastavané plochy a nádvoria, pričom stavby aj pozemky sú v nájme žiadateľa
(v prípade, že sa uvedená stavba predáva bez
zastavaného pozemku, je potrebné v žiadosti
uviesť informáciu kto je vlastníkom pozemku
pod stavbou a priľahlého pozemku a doložiť
písomné stanovisko vlastníka pozemku k predaju stavby),
l) predaji bytov mimo bytového domu podľa osobitného predpisu10), prípadne s nimi súvisiacich
stavieb alebo iného majetku za dohodnutú
kúpnu cenu obci, v obvode ktorej sa takýto
majetok nachádza (v žiadosti bude odôvodnená kúpna cena, prílohou žiadosti bude nájomná zmluva),
m) predaji závlahového a odvodňovacieho potrubia alebo jeho časti vlastníkom pozemkov, na
ktorých sa potrubie nachádza, ak sú pozemky
určené na nepoľnohospodárske účely; podnik
zodpovedá za odpojenie predávaného potrubia
zaslepením zostávajúceho rozvodu závlahovej
vody, resp. nového vyústenia drenážnych vôd
a za jeho sfunkčnenie podľa odborného posudku (prílohou žiadosti bude podrobná situácia
so zakreslenými pozemkami a trasou predávaného závlahového, alebo odvodňovacieho
potrubia s miestom zaslepenia, resp. miestom
vyústenia),
n) predaji stavieb, v ktorých nájomca preinvestoval finančné prostriedky s predchádzajúcim
písomným súhlasom prenajímateľa, minimálne
vo výške 40 % z hodnoty nehnuteľnosti pred
vykonaním investície (nehnuteľnosť musí byť
ohodnotená znaleckým posudkom ešte pred
vykonaním investície); preinvestovaná suma
musí byť vyšpecifikovaná v aktuálnom znaleckom posudku; obidva znalecké posudky
budú tvoriť prílohu žiadosti; v dostatočne odôvodnených prípadoch, môže komisia individuálne posúdiť a odporučiť predaj stavieb nájomcovi, v ktorých nájomca preinvestoval
finančné prostriedky za iných podmienok.
(4) Prílohami žiadosti sú najmä:
a) vyhlásenie štatutárneho orgánu o prebytočnosti
majetku pre ďalšiu činnosť podniku (priamo
uvedené v žiadosti podpísanej štatutárom, sa-

b)

c)

d)

e)

f)

g)

12)

motné rozhodnutie podniku o prebytočnosti
majetku nie je samostatnou prílohou),
vyhlásenie štatutárneho orgánu o vylúčení
možných reštitučných nárokov k predmetu
prevodu podľa osobitného predpisu1 2) (priamo
uvedené v žiadosti podpísanej štatutárom),
špecifikácia dlhodobého hmotného majetku,
v ktorej sú údaje uvedené samostatne za každú
stavbu alebo pozemok, stroj alebo zariadenie
v súlade s údajmi uvedenými v žiadosti a
v účtovnej evidencii podniku,
aktuálny výpis z listu vlastníctva
z www.katasterportal.sk, len v prípade
neúplných údajov na liste vlastníctva
z www.katasterportal.sk, aj výpis z listu vlastníctva príslušnej správy katastra (výpis z
pozemkovoknižnej vložky, identifikácia
pozemkovoknižného stavu a snímka pozemkovej mapy alebo geometrický plán len vo
výnimočných prípadoch, ak nie je možné
zabezpečiť zápis práv k nehnuteľnostiam do
„C“ registra),
ocenenie prevádzaného majetku štátu vykonané
oprávneným znalcom v súlade s platnými
cenovými predpismi8), nie staršie ako 1 rok ku
dňu jeho doručenia na ministerstvo,
identifikačné údaje záujemcu o kúpu; fyzická
osoba: kópia občianskeho preukazu podľa
odseku 3 písmena a) z dôvodu preukázania
trvalého pobytu v stavbe; právnická osoba:
výpis z obchodného registra (nie starší ako tri
mesiace – postačuje aj výpis z www.orsk.sk);
fyzická osoba – podnikateľ: živnostenské
oprávnenie alebo iné obdobné oprávnenie na
podnikanie (nie staršie ako tri mesiace –
postačuje aj výpis z www.zrsr.sk),
platná nájomná zmluva v úplnom znení (t.j. so
všetkými jej dodatkami),

) Napríklad zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva
k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení
neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon č. 282/1993 Z. z.
o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených
cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení zákona
č. 97/2002 Z. z., zákon č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam.

h) vyhlásenie záujemcu o kúpu, že súhlasí
s použitím svojich osobných údajov v súlade
s osobitným prepisom1 3) v konaní o prevode
majetku,
i) pri kultúrnych pamiatkach písomné vyjadrenie
Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo
kultúry“) podľa osobitného predpisu1 4),
j) súhlas záujemcu o kúpu s navrhnutou kúpnou
cenou,
k) písomné stanovisko vlastníka pozemku k predaju stavby podľa odseku 3 písmena a)
a písmena k),
l) písomné vyjadrenie obvodného pozemkového
úradu o neuplatnení reštitučných nárokov k pozemkom druhu ostatné plochy podľa
osobitného predpisu12),
m) iné špecifické prílohy podľa povahy prevádzaného majetku podľa spôsobu predaja
a v súlade s platnými právnymi predpismi.
(5) Prevod majetku formou obchodnej verejnej
súťaže
a) podnik a fond predkladajú žiadosti o udelenie
predchádzajúceho súhlasu na uzatvorenie
zmluvy na predaj majetku štátu formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s § 281-288
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na ministerstvo až po jej zrealizovaní (§
45a ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb.),
b) podnik a fond ako vyhlasovateľ súťaže sú povinní vyhradiť si zásadnú podmienku obchodnej
verejnej súťaže, že kúpna zmluva s víťazom
obchodnej verejnej súťaže bude uzatvorená až
po udelení predchádzajúceho súhlasu na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva
majetku štátu ministerstvom,
c) v druhom a treťom kole obchodnej verejnej
súťaže sa cena za pozemky stanovená v prvom
kole nebude znižovať a najmenšia východisková cena za iné predávané nehnuteľnosti
a hnuteľné veci nebude nižšia ako zostatková
účtovná hodnota a nižšia ako všeobecná
13)

14)

Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
§ 23 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorších predpisov.
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hodnota vyčíslená v znaleckom posudku;
kúpna cena musí byť uhradená jednou splátkou,
d) ak prevádzaný majetok štátu, ktorým je stavba
alebo hnuteľná vec, nebolo možné predať v
troch kolách opakovanej obchodnej verejnej
súťaže, môže ministerstvo na základe odporúčania komisie udeliť súhlas na predaj tohto
majetku za najvyššiu cenu ponúknutú vo štvrtom kole,
e) podnik a fond zverejnia ponuku predávaného
majetku a spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu v inzeráte publikovanom minimálne v
jednom denníku s celoslovenskou pôsobnosťou, na vlastnej internetovej stránke, formou
oznamu na vývesnej tabuli príslušného odštepného závodu podniku, resp. regionálneho
odboru fondu; v prípade hnuteľného majetku
obsah podmienok a spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu zverejnia podnik a fond formou
oznamu na vývesnej tabuli príslušného odštepného závodu, resp. regionálneho odboru
fondu a na vlastnej internetovej stránke.
(6) Pri žiadosti o udelenie súhlasu na vklad do
obchodnej spoločnosti alebo odplatný prevod
majetkového podielu alebo akcií predloží žiadateľ
údaje a prílohy podľa odsekov 2 a 4 v rozsahu
primeranom povahe veci; ocenenie prevádzaného
majetku štátu vykonané oprávneným znalcom
v súlade s platnými cenovými predpismi8), nie
staršie ako 1 rok do vyhlásenia 1. kola obchodnej
verejnej súťaže; pri finančnom vklade výšku vkladu
a údaje o obchodnej spoločnosti (spoločenská
zmluva, výpis z obchodného registra, výška podielu v spoločnosti a pod.); pri prevode akcií (nominálnu hodnotu, trhové ocenenie, prípadne
stanovisko obchodníka s cennými papiermi
a pod.).
(7) Pri žiadosti o udelenie súhlasu na odplatný
prevod zásob, strojov, zariadení, motorových vozidiel a dlhodobého hmotného majetku sa prílohy
predkladajú podľa odseku 4 primerane podľa
povahy veci.
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(8) Žiadosti o udelenie súhlasu s uzatvorením
zmluvy na prevod vlastníctva majetku štátu –
ťažných koní, ktoré sú v nájme žiadateľa – podľa
zákona č. 92/1991 Zb. pre podniky, neposudzuje
komisia. Udelenie súhlasu ministerstva je výlučne
v kompetencii ministra po posúdení žiadosti príslušným útvarom ministerstva, ktorý má v pracovnej náplni nakladanie s majetkom štátu v súlade
s platným organizačným poriadkom ministerstva
(ďalej len “príslušný útvar“) a po posúdení žiadosti
generálnym riaditeľom sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva a generálnym riaditeľom
sekcie poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu ministerstva. Komisia bude o udelení súhlasu ministerstva informovaná na svojom najbližšom rokovaní.
(9) Prevod vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu v účtovnej zostatkovej hodnote 0,00 € v správe podnikov v zakladateľskej
pôsobnosti ministerstva – zvierat, vrátane koní
(okrem ťažných koní), včelstiev, ostatného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku len v rozsahu výpočtová technika s
príslušenstvom, neposudzuje komisia a je plne
v kompetencii podniku v súlade s platnými právnymi predpismi a podľa usmernenia ministerstva.
(10) Písomné žiadosti predkladané na ministerstvo podľa odseku 1 predkladajú na rokovanie
komisie zamestnanci príslušného útvaru ministerstva v súlade s platným organizačným poriadkom ministerstva.
(11) K žiadostiam podniku LESY Slovenskej
republiky, štátny podnik sa písomne vyjadruje
generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva
a spracovania dreva ministerstva v súlade s platným organizačným poriadkom ministerstva.
(12) K žiadostiam podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, sa písomne
vyjadruje generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva a generálny riaditeľ

sekcie poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu ministerstva v súlade s platným organizačným poriadkom ministerstva.
(13) K žiadostiam ostatných podnikov sa vyjadruje generálny riaditeľ príslušnej sekcie, ktorá
ich metodicky usmerňuje a riadi v súlade s platným
organizačným poriadkom ministerstva.
(14) Za správnosť a úplnosť údajov uvedených
v žiadosti a jej prílohách zodpovedá štatutárny
orgán predkladateľa žiadosti.
Čl. 4
Predkladanie žiadostí podľa § 47b zákona
č. 92/1991 Zb.
(1) Písomné žiadosti podľa § 47b zákona
č. 92/1991 Zb. predkladá likvidátor podniku
v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva na príslušný útvar ministerstva.
(2) K žiadosti podľa § 47b zákona č. 92/1991
Zb. likvidátor priloží
a) list vlastníctva, ak ide o nehnuteľnosť, nie starší
ako 3 mesiace pred podaním žiadosti na ministerstvo, alebo špecifikáciu majetku, ak ide
o hnuteľnú vec,
b) doklady preukazujúce výkon a priebeh neúspešnej verejnej dražby,
c) vyhlásenie likvidátora, že na predávaný majetok
nebol uplatnený reštitučný nárok,
d) vyhlásenie likvidátora o tom, že mu nie sú známe
okolnosti zakladajúce povinnosť podať návrh
na vyhlásenie konkurzu, alebo skutočnosti potvrdzujúce podanie takého návrhu veriteľom
likvidovaného podniku,
e) znalecký posudok; pri predaji iných hnuteľných
vecí návrh kúpnej ceny, ktorý musí byť v súlade
s platnými cenovými predpismi,
f) identifikačné údaje záujemcu o kúpu,

g) súhlas fondu pri predaji majetku, ktorý je v jeho
správe.
(3) Ak likvidátor podniku hospodáriaceho na
pôde predáva stavby a nimi zastavané pozemky
v správe fondu, ktoré nespeňažil ani v opakovanej
verejnej dražbe, môže tieto predať v obchodnej
verejnej súťaži. Podmienky obchodnej verejnej
súťaže určí ministerstvo po prerokovaní žiadosti
likvidátora v komisii.
(4) Písomnú žiadosť na obchodnú verejnú súťaž
predloží likvidátor príslušnému útvaru ministerstva
spolu s
a) dokladmi preukazujúcimi výkon a priebeh verejnej dražby,
b) listom vlastníctva nie starším ako tri mesiace
pred podaním žiadosti na ministerstvo,
c) vyjadrením k vecným bremenám a iným ťarchám,
d) znaleckým posudkom,
e) identifikačnými údajmi záujemcu o kúpu,
f) návrhom podmienok a kritérií obchodnej verejnej súťaže dohodnutých s fondom.
Čl. 5
Postup pri predkladaní návrhov na zrušenie
podniku v likvidácii
(1) Návrhy na zrušenie podniku v likvidácii v
Obchodnom registri Slovenskej republiky a záverečnú správu likvidátora podľa osobitného
predpisu1) predkladá na rokovanie komisie zamestnanec príslušného útvaru ministerstva, prípadne likvidátor.
(2) Ak ide o návrh na zrušenie podniku v likvidácii, ktorý hospodári na pôde, predkladá zamestnanec príslušného útvaru ministerstva, prípadne likvidátor aj stanovisko fondu.
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Čl. 6
Postup pri predkladaní žiadostí
ministerstva a organizácií ministerstva pri
nakladaní s hnuteľnými a nehnuteľnými
vecami štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z.
a opatrenia MP SR č. 138/2009 Z. z.
(1)Prevod správy majetku štátu podľa § 9
zákona č. 278/1993 Z. z.
a) na platnosť zmluvy o prevode správy:
1. nehnuteľných vecí štátu v správe ministerstva a organizácií ministerstva sa vyžaduje súhlas ministerstva financií podľa
§ 9 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z.,
2. hnuteľných vecí štátu v správe ministerstva sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa
(ministerstva financií) podľa § 8c ods. 3
písm. c) zákona č. 278/1993 Z. z.,
3. hnuteľných vecí štátu v správe organizácií ministerstva sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa podľa § 9 ods. 2 zákona
č. 278/1993 Z. z. a podľa § 3 opatrenia
MP SR č. 138/2009 Z. z.,
b) na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí sa podľa § 4 opatrenia MP SR
č. 138/2009 Z. z. vyžaduje súhlas ministerstva, ak organizácie ministerstva vymieňajú správu hnuteľných vecí uvedených
v § 2 opatrenia MP SR č. 138/2009 Z. z.
s inými správcami, ako sú uvedení v § 1 ods.
1 písm. a) zákona č. 278/1993 Z. z.,
c) správcovia môžu zmluvou o zámene správy
majetku štátu vzájomne vymeniť majetok
štátu vo svojej správe podľa § 9 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z.,
d) správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. b) až
d) zákona č. 278/1993 Z. z. a právnické
osoby, ktoré spravujú majetok štátu môžu
nadobudnúť do správy podľa § 9 ods. 5
zákona č. 278/1993 Z. z.
1. nehnuteľný majetok štátu len v osobitnom
ponukovom konaní podľa § 8a ods. 1
zákona č. 278/1993 Z. z. najmenej za
primeranú cenu podľa § 8a ods. 5 zákona č. 278/1993 Z. z. s výnimkou ceny
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pri prevode nehnuteľného majetku štátu
podľa § 8a ods. 9 zákona č. 278/1993
Z. z.,
2. hnuteľný majetok štátu len odplatne,
e) ministerstvo a organizácie ministerstva pri
prevode správy majetku štátu podľa § 9
zákona č. 278/1993 Z. z. predkladajú (podľa kritérií ministerstva financií):
1. všetky vyhotovenia zmluvy o prevode
správy uzavretej podľa § 9 ods. 1
zákona č. 278/1993 Z. z.; zmluva musí
mať písomnú formu, musí byť podpísaná
a datovaná a musí obsahovať označenie
zmluvných strán vrátane vlastníka, ktorým je štát; predmet prevodu správy; účel
budúceho využívania predmetu prevodu
správy; deň prevodu správy, ktorý nesmie predchádzať dňu platnosti zmluvy;
dojednanú cenu, ak je prevod správy
odplatný; primeranú cenu s identifikáciou
znaleckého posudku, ak je prevod správy odplatný podľa § 8a ods. 5 zákona
č. 278/1993 Z. z. (v prípade prevodu
správy medzi štátnymi rozpočtovými
organizáciami je tento prevod vždy bezodplatný); určenie platnosti zmluvy
o prevode správy podľa § 9 ods. 2
zákona č. 278/1993 Z. z. a podľa § 3
opatrenia MP SR č. 138/2009 Z. z.;
označenie právnych predpisov, podľa
ktorých sa zmluva uzatvára (zákon
č. 278/1993 Z. z., Občiansky zákonník);
2. rozhodnutie o prebytočnosti majetku
štátu podľa § 3 ods. 3 zákona č. 278/
1993 Z. z.,
3. aktuálny výpis LV (výtlačok z katastrálneho portálu), na ktorom sú zapísané
všetky prevádzané nehnuteľnosti,
4. fotokópiu technického preukazu, iného
dokladu o hnuteľnom majetku štátu,
5. doklady preukazujúce vykonanie ponukového konania, ak to zákon č. 278/
1993 Z. z. vyžaduje, a to:
5.1. písomnú ponuku majetku štátu
adresovanú štátnym rozpočtovým

organizáciám alebo štátnym príspevkovým organizáciám v regióne, v ktorom sa predmet
prevodu správy nachádza,
5.2. zaslané odpovede všetkých záujemcov,
5.3. podklady k vykonanému osobitnému ponukovému konaniu, ak to
zákon č. 278/1993 Z. z. vyžaduje
(§ 9 ods. 5),
6. originál znaleckého posudku, resp. úradne osvedčená fotokópia, ak sa správa
nehnuteľného majetku štátu prevádza
odplatne,
7. písomné odôvodnenie potreby nadobúdaného majetku štátu, premietnuté
v zmluve o prevode správy,
8. písomný záväzok nadobúdateľa užívať
predmet prevodu správy po dobu piatich
rokov odo dňa jeho nadobudnutia,
9. doklad preukazujúci finančné krytie
vydaný zriaďovateľom nadobúdateľa
podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ktorý
má vlastnú rozpočtovú kapitolu,
10.ostatnú dokumentáciu: vyjadrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstva vnútra“) v prípade
podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 278/
1993 Z. z.
(2)Prevod vlastníctva majetku štátu podľa
§ 8, 8a a 11 zákona č. 278/1993 Z. z.
a) na platnosť kúpnej zmluvy, ktorou sa
1. prevádza vlastníctvo nehnuteľnej veci
štátu v správe ministerstva a organizácií
ministerstva, sa vyžaduje súhlas ministerstva financií podľa § 11 ods. 5 zákona
č. 278/1993 Z. z.,
2. prevádza vlastníctvo hnuteľných vecí štátu v správe ministerstva, sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa (ministerstva financií)
podľa § 8c ods. 3 písm. c) zákona
č. 278/1993 Z. z.,

b)

c)

d)

e)

f)

g)

3. prevádza vlastníctvo hnuteľných vecí
štátu v správe organizácií ministerstva, sa
vyžaduje súhlas zriaďovateľa podľa § 11
ods. 5 zákona č. 278/1993 Z. z. a podľa
§ 5 opatrenia MP SR č. 138/2009 Z. z.,
kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva pozemných komunikácií podľa zákona č. 135/
1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov
môže správca uzavrieť až po predchádzajúcom súhlase Ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstva dopravy“) podľa
§ 11 ods. 5 zákona č. 278/1993 Z. z.,
kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva nehnuteľných vecí štátu, ktoré sú národnými
kultúrnymi pamiatkami podľa zákona č. 49/
2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorších predpisov môže jej
správca uzavrieť až po predchádzajúcom
súhlase ministerstva kultúry podľa § 11 ods.
5 zákona č. 278/1993 Z. z.,
prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu musí
byť podľa § 11 ods. 6 zákona č. 278/1993
Z. z. odplatný, ak tento zákon neustanovuje
inak,
ministerstvo a organizácie ministerstva môžu
so súhlasom zriaďovateľa bezodplatne previesť hnuteľný majetok vo vlastníctve štátu
škole alebo školskému zariadeniu podľa
§ 18i zákona č. 278/1993 Z. z.,
ministerstvo a organizácie ministerstva nie
sú povinné ponúknuť prebytočný majetok
štátu štátnym rozpočtovým organizáciám a
štátnym príspevkovým organizáciám podľa
§ 8 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z.,
ministerstvo a organizácie ministerstva pri
prevode vlastníctva podľa § 11 zákona
č. 278/1993 Z. z. predkladajú (podľa
kritérií ministerstva financií):
1. všetky vyhotovenia kúpnej zmluvy
o prevode vlastníctva uzavretej podľa
§ 11 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z.;
zmluva musí mať písomnú formu, musí
byť podpísaná a datovaná a musí obsahovať označenie zmluvných strán vrátane
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2.
3.
4.
5.
6.
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vlastníka, ktorým je štát; predmet kúpy;
kúpnu cenu; účel budúceho využitia
predmetu kúpy; lehotu splatnosti kúpnej
ceny, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60
dní odo dňa nadobudnutia platnosti
kúpnej zmluvy; povinnosti uvedené v
§ 11 ods. 4 zákona č. 278/1993 Z. z.;
primeranú cenu s identifikáciou znaleckého posudku podľa § 8a ods. 5 zákona
č. 278/1993 Z. z.; určenie správcu ako
osoby, ktorá je oprávnená podať návrh
na vklad vlastníckeho práva, a to až po
zaplatení celej kúpnej ceny; určenie
platnosti kúpnej zmluvy podľa § 11 ods.
5 a 6 zákona č. 278/1993 Z. z. a podľa
§ 5 opatrenia MP SR č. 138/2009 Z. z.;
označenie právnych predpisov, podľa
ktorých sa kúpna zmluva uzatvára (zákon č. 278/1993 Z. z., Občiansky zákonník, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov);
rozhodnutie o prebytočnosti majetku
štátu podľa § 3 ods. 3 zákona č. 278/
1993 Z. z.,
aktuálny výpis LV (výtlačok z katastrálneho portálu), na ktorom sú zapísané
všetky prevádzané nehnuteľnosti,
fotokópiu technického preukazu, resp.
iného dokladu o hnuteľnom majetku
štátu,
originál znaleckého posudku, resp. overená fotokópia,
doklady preukazujúce vykonanie ponukového konania, ak to zákon č. 278/
1993 Z. z. vyžaduje, a to:
6.1. písomnú ponuku majetku štátu
adresovanú štátnym rozpočtovým
alebo štátnym príspevkovým organizáciám, v regióne ktorom sa
predmet prevodu vlastníctva nachádza,
6.2. zaslané odpovede všetkých záujemcov,

7. doklady preukazujúce vykonanie osobitného ponukového konania, ak to
zákon č. 278/1993 Z. z. vyžaduje, a to:
7.1. fotokópiu ponuky zverejnenej
v registri osobitného ponukového
konania,
7.2. fotokópiu inzerátu v dennej tlači
s celoštátnou pôsobnosťou, z ktorej je evidentný názov denníka
a dátum uverejnenia ponuky,
7.3. fotokópie ponúk všetkých uchádzačov,
7.4. fotokópie obálok cenových ponúk s čitateľným dátumom doručenia,
7.5. zápisnicu z vyhodnotenia osobitného ponukového konania,
8. ostatnú dokumentáciu: výpis z príslušného registra, v ktorom sa eviduje kupujúci; potvrdenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o pridelení IČO; aktuálny výpis z LV k stavbe, ak sa prevádza pozemok štátu vlastníkovi stavby
podľa § 8 ods. 2 písm. a) a § 8a ods. 6
písm. a) zákona č. 278/1993 Z. z.; doklady vylučujúce bezpodielové spoluvlastníctva manželov, ak kupujúci majetok štátu kupuje do svojho vlastníctva
a je v manželskom zväzku; vyjadrenie
ministerstva vnútra v prípade podľa § 8
ods. 2 písm. c) zákona č. 278/1993 Z. z.;
aktuálny územný plán, resp. iný úradný
doklad, ak sa pozemky štátu prevádzajú obci/VÚC na výstavbu verejnoprospešnej stavby podľa § 8a ods. 6
písm. c) a § 11 ods. 4 zákona č. 278/
1993 Z. z.; výpis z uznesenia obecného/
VÚC zastupiteľstva, ak sa majetok štátu
prevádza obci/VÚC podľa § 8a zákona
č. 278/1993 Z. z.; doklad preukazujúci
existenciu zariadenia sociálnych služieb,
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
školy alebo školského zariadenia pri prevode podľa § 8a ods. 6 písm. e) zákona
č. 278/1993 Z. z.; nájomnú zmluvu alebo
zmluvu o výpožičke, ak sa nájomcovi

alebo vypožičiavateľovi prevádza rodinný dom štátu, vrátane pozemku zastavaného týmto rodinným domom a priľahlej zastavanej plochy a nádvoria podľa § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 278/
1993 Z. z.; nájomnú zmluvu, predmetom
ktorej je stavbou zastavaný pozemok
štátu, vrátane priľahlého pozemku, ak sa
prevádza vlastníkovi stavby bez povinnosti vykonať ponukové konanie a osobitné ponukové konanie podľa § 8 ods.
2 písm. a) a § 8a ods. 6 písm. a) zákona
č. 278/1993 Z. z.; doklady preukazujúce
neúspešné osobitné ponukové konanie
a neúspešné opakované osobitné ponukové konanie (inzeráty, cenové ponuky,
zápisnice) pri prevode podľa 8a ods. 4
a 8 zákona č. 278/1993 Z. z.; písomnú
ponuku obci/VÚC, ak sa prevod realizuje po neúspešnom osobitnom/opakovanom osobitnom ponukovom konaní
podľa § 8a ods. 8 až 10 zákona č. 278/
1993 Z. z.; predchádzajúci súhlas ministerstva kultúry podľa § 11 ods. 5 zákona
č. 278/1993 Z. z., ak je predmetom prevodu nehnuteľný majetok štátu vyhlásený
za národnú kultúrnu pamiatku; predchádzajúci súhlas ministerstva dopravy podľa § 11 ods. 5 zákona č. 278/1993 Z. z.,
ak predmetom prevodu je pozemná komunikácia.
(3) Zámena majetku štátu podľa § 11 zákona
č. 278/1993 Z. z.
a) na platnosť zámennej zmluvy, ktorou sa výmenou dáva
1. nehnuteľný majetok štátu, sa vyžaduje
súhlas ministerstva financií podľa § 11
ods. 9 zákona č. 278/1993 Z. z.,
2. hnuteľné veci štátu v správe ministerstva
sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa (ministerstva financií) podľa § 8c ods. 3 písm.
c) zákona č. 278/1993 Z. z.,
3. hnuteľné veci štátu v správe organizácií
ministerstva sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa podľa § 11 ods. 10 zákona

č. 278/1993 Z. z. a podľa § 6 opatrenia
MP SR č. 138/2009 Z. z.,
b) ministerstvo a organizácie ministerstva môžu
nadobudnúť do svojej správy majetok, ktorý im bude slúžiť na plnenie úloh v rámci
predmetu ich činnosti alebo v súvislosti s ním
podľa § 11 ods. 8 zákona č. 278/1993 Z. z.;
nadobúdaný majetok musí byť vzhľadom
na všetky okolnosti pre štát vhodnejší než
vymieňaný majetok štátu;
c) ministerstvo a organizácie ministerstva môžu
uzatvoriť zámennú zmluvu, ktorou výmenou
dávajú hnuteľný majetok štátu a súčasne
výmenou prijímajú nový nepoužívaný hnuteľný majetok do vlastníctva štátu, ak zákon
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov neustanovuje
inak,
d) ministerstvo a organizácie ministerstva pri
zámene majetku podľa § 11 zákona č. 278/
1993 Z. z. predkladajú (podľa kritérií ministerstva financií):
1. všetky vyhotovenia zámennej zmluvy
uzavretej podľa § 11 ods. 8 zákona
č. 278/1993 Z. z.; zmluva musí mať písomnú formu, musí byť podpísaná a datovaná a musí obsahovať označenie
zmluvných strán vrátane vlastníka, ktorým je štát, predmet zámeny; podrobne
definovaný účel zámeny pre štát; stanovenie všeobecných hodnôt zamieňaného
majetku s identifikáciou znaleckých posudkov podľa § 11 ods. 9 zákona
č. 278/1993 Z. z.; lehotu na zaplatenie
rozdielu v cene nadobúdateľom majetku
štátu, ktorá nesmie prekročiť 60 dní odo
dňa nadobudnutia platnosti zámennej
zmluvy podľa § 11 ods. 9 zákona č. 278/
1993 Z. z.; určenie správcu ako osoby,
ktorá je oprávnená podať návrh na vklad
vlastníckeho práva, a to až po zaplatení
rozdielu v cene zamieňaného majetku
nadobúdateľom majetku štátu podľa
§ 11 ods. 9 zákona č. 278/1993 Z. z.,
určenie platnosti zámennej zmluvy podľa
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2.
3.
4.
5.

§ 11 ods. 9 a 10 zákona č. 278/1993 Z.
z. a podľa § 6 opatrenia MP SR č. 138/
2009 Z. z. a označenie právnych predpisov, podľa ktorých sa kúpna zmluva
uzatvára (zákon č. 278/1993 Z. z.,
Občiansky zákonník, zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 182/1993
Z. z. v znení neskorších predpisov);
aktuálne výpisy LV (výtlačok z katastrálneho portálu), na ktorých sú zapísané
všetky prevádzané nehnuteľnosti;
fotokópie technických preukazov, iných
dokladov o hnuteľnom majetku,
originály znaleckých posudkov, resp.
úradne osvedčené kópie;
ostatná dokumentácia: výpis z príslušného registra, v ktorom sa eviduje zamieňateľ, potvrdenie Štatistického úradu
Slovenskej republiky o pridelení IČO.

(4) Nájom majetku štátu podľa § 13 zákona
č. 278/1993 Z. z.
a) na platnosť zmluvy o nájme
1. nehnuteľného majetku štátu sa podľa
§ 13 ods. 10 zákona č. 278/1993 Z. z.
vyžaduje súhlas ministerstva financií; to
neplatí, ak ide o krátkodobý nájom; za
krátkodobý nájom sa považuje nájom,
ktorého trvanie s tým istým nájomcom
neprekročí desať dní v kalendárnom
mesiaci podľa § 13 ods. 5 zákona č. 278/
1993 Z. z.;
2. hnuteľného majetku štátu v správe ministerstva sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa
(ministerstva financií) podľa § 8c ods. 3
písm. c) zákona č. 278/1993 Z. z.;
3. hnuteľného majetku štátu v správe organizácií ministerstva sa vyžaduje súhlas
zriaďovateľa podľa § 13 ods. 10 zákona
č. 278/1993 Z. z. a podľa § 7 opatrenia
MP SR č. 138/2009 Z. z.;
b) správca môže dočasne prebytočný majetok
štátu prenechať do nájmu nájomcovi nájomnou zmluvou len za nájomné platené v
peňažných prostriedkoch a dohodnúť také
nájomné, za aké sa v tom čase a na tom
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mieste obvykle prenechávajú do nájmu na
dohodnutý účel také alebo porovnateľné
nehnuteľnosti (trhové nájomné); trhové nájomné je potrebné preukázať napr. všeobecne záväzným nariadením obce/mesta
o cene nájmov, cenovou mapou mesta, cenovou mapou realitných kancelárií, fotokópiami inzerátov realitných kancelárií
ponúkajúcich rovnaké alebo porovnateľné
nehnuteľnosti, znaleckým posudkom v prípade, ak správca nenachádza v mieste situovania prenajímanej nehnuteľnosti iný dostatočne objektívny spôsob určenia trhového
nájomného,
c) ministerstvo a organizácie ministerstva pri
nájme majetku štátu podľa § 13 zákona
č. 278/1993 Z. z. predkladajú (podľa kritérií ministerstva financií):
1. všetky vyhotovenia nájomnej zmluvy
uzavretej podľa § 13 ods. 2 zákona
č. 278/1993 Z. z.; zmluva musí mať písomnú formu, musí byť podpísaná a datovaná a musí obsahovať označenie
zmluvných strán vrátane vlastníka,
ktorým je štát, predmet nájomnej zmluvy
(pri nehnuteľnom majetku štátu definovaný v súlade s výpisom z LV, pri hnuteľnom definovaný v súlade s technickým preukazom, iným dokladom); účel
nájmu; výšku nájomného; vyčíslenie prevádzkových nákladov, ak prevádzkové
náklady nevznikajú, táto skutočnosť sa
musí v zmluve výslovne uviesť; dobu
nájmu najviac však na päť rokov podľa
§ 13 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z.;
výpovednú lehotu; oprávnenie správcu
zvýšiť dohodnuté nájomné v závislosti od
rastu cien trhového nájomného, pretože
majetok štátu možno prenechať do
užívania len za trhové nájomné podľa
§ 13 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z.;
určenie platnosti nájomnej zmluvy podľa
§ 13 ods. 10 zákona č. 278/1993 Z. z.
a podľa § 7 opatrenia MP SR č. 138/
2009 Z. z. a označenie právnych pred-

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

pisov, podľa ktorých sa nájomná zmluva
uzatvára (zákon č. 278/1993 Z. z.,
Občiansky zákonník, zákon č. 116/1990
Zb. v znení neskorších predpisov);
rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti
majetku štátu, ak to zákon č. 278/1993
Z. z. vyžaduje;
aktuálny výpis LV (výtlačok z katastrálneho portálu), na ktorom sú zapísané
všetky prenajímané nehnuteľnosti;
fotokópiu technického preukazu, iného
dokladu o hnuteľnom majetku štátu,
ak zákon č. 278/1993 Z. z. ukladá povinnosť vykonať ponuku v dennej tlači:
5.1. fotokópiu inzerátu v dennej tlači,
z ktorej je evidentný názov denníka a dátum uverejnenia ponuky,
5.2. fotokópie ponúk všetkých uchádzačov,
5.3. fotokópie obálok cenových ponúk
nájomného s čitateľným dátumom
doručenia,
5.4. zápisnicu z vyhodnotenia ponúk
v dennej tlači,
doklady preukazujúce trhové nájomné,
ak správca podľa zákona č. 278/1993
Z. z. nie je oprávnený prenechať nájomcovi za nájomné nižšie než trhové;
ak ide o dodatok nájomnej zmluvy:
7.1. všetky vyhotovenia dodatku k nájomnej zmluve, podpísané a datované,
7.2. pôvodnú nájomnú zmluvu v znení
doteraz uzavretých dodatkov,
7.3. doklady potvrdzujúce menenú
skutočnosť (napr. výpočtový list),
7.4. dodatkom k platnej nájomnej
zmluve nie je možné rozšíriť
predmet nájmu, predĺžiť dobu nájmu, dohodnúť zmenu osoby nájomcu, okrem prípadu, že ide
o právneho nástupcu pôvodného
nájomcu;
ostatnú dokumentáciu: výpis z príslušného registra, v ktorom sa eviduje

nájomca; potvrdenie Štatistického úradu
Slovenskej republiky o pridelení IČO
nájomcu; aktuálny výpis z LV k stavbe,
ak sa prenajímajú pozemky štátu vlastníkovi stavby; nájomnú zmluvu k rodinnému domu, ak sa súčasnému nájomcovi
naďalej prenajíma rodinný dom štátu,
vrátane pozemku zastavaného rodinným
domom a priľahlej zastavanej plochy
a nádvoria podľa § 13 ods. 6 písm. b)
zákona č. 278/1993 Z. z.; doklad preukazujúci existenciu zariadenia sociálnych služieb, resp. existenciu právnickej
osoby alebo fyzickej osoby, ktorá zriadila zariadenie sociálnych služieb bez
právnickej subjektivity, ak ide o nepodnikateľa, ktorý najmenej jeden rok poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb podľa § 13 ods. 7 písm. b)
zákona č. 278/1993 Z. z.; doklad preukazujúci existenciu poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je
podnikateľom a najmenej jeden rok
poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa
§ 13 ods. 7 písm. c) zákona č. 278/1993
Z. z.; doklad preukazujúci existenciu
právnickej osoby, ktorá nie je podnikateľom, ak ide o krátkodobý nájom
majetku štátu využívaného na vzdelávanie, kultúrne a osvetové účely podľa
§ 13 ods. 7 písm. d) zákona č. 278/1993
Z. z.; doklady preukazujúce použité metódy verejného obstarávania služby
poskytovanej správcovi podľa § 13 ods.
7 písm. e) zákona č. 278/1993 Z. z.
(5)Výpožička majetku štátu podľa § 13 zákona č. 278/1993 Z. z.
a) na platnosť zmluvy o výpožičke
1. nehnuteľných vecí štátu uzavretej s osobami uvedenými v § 13 ods. 8 písm. b)
a c) zákona č. 278/1993 Z. z. (verejnoprávnou inštitúciou spravujúcou majetok
štátu a inou právnickou osobou spravujúcou majetok štátu) sa vyžaduje súhlas
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ministerstva financií podľa § 13 ods.10
zákona č. 278/1993 Z. z.,
2. nehnuteľnej veci uzavretej organizáciami
ministerstva ako požičiavateľom, ak sa
zmluva uzatvára s osobami uvedenými v
§ 13 ods. 8 písm. a) a d) zákona č. 278/
1993 Z. z. (štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia a
štátny fond) sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa, t. j. podľa § 8c ods. 3 písm. c)
súhlas ministerstva financií a podľa § 13
ods. 10 zákona č. 278/1993 Z. z. a podľa § 8 ods. 1 opatrenia MP SR č. 138/
2009 Z. z. súhlas ministerstva;
3. ktorou organizácia ministerstva prenecháva do výpožičky hnuteľnú vec uvedenú v § 2 opatrenia MP SR č. 138/2009
Z. z. (výpočtová, reprodukčná alebo
telekomunikačná technika, motorové
vozidlo, účelový stroj s motorovým pohonom, účelové prívesné zariadenie k
traktoru, zavlažovacia technika, zavlažovací materiál, poľnohospodárska, potravinárska alebo lesnícka technologická
výrobná linka alebo zariadenie,
laboratórny prístroj a zviera) inému
vypožičiavateľovi, ako je právnická
osoba uvedená v § 1 ods. 1 písm. a)
zákona č. 278/1993 Z. z. sa vyžaduje
súhlas ministerstva podľa 13 ods. 10
zákona č. 278/1993 Z. z. a podľa § 8
ods. 2 opatrenia MP SR č. 138/2009
Z. z.,
b) ministerstvo a organizácie ministerstva môžu
dočasne prebytočný majetok štátu prenechať do výpožičky zmluvou o výpožičke
podľa § 13 ods. 8 zákona č. 278/1993 Z. z.,
c) ministerstvo a organizácie ministerstva pri
výpožičke majetku štátu podľa § 13 zákona
č. 278/1993 Z. z. predkladajú:
1. všetky vyhotovenia nájomnej zmluvy
uzavretej podľa § 13 ods. 8 zákona
č. 278/1993 Z. z.; zmluva musí mať písomnú formu, musí byť podpísaná a datovaná a musí obsahovať označenie
zmluvných strán vrátane vlastníka, kto-
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2.
3.
4.
5.

6.

rým je štát, predmet zmluvy o výpožičke (pri nehnuteľnom majetku štátu
definovaný v súlade s výpisom z LV, pri
hnuteľnom definovaný v súlade s technickým preukazom, iným dokladom);
účel výpožičky; vyčíslenie prevádzkových nákladov spojených s užívaním, ak
prevádzkové náklady nevznikajú, táto
skutočnosť sa musí v zmluve výslovne
uviesť; dobu výpožičky najviac však na
päť rokov podľa § 13 ods. 9 zákona
č. 278/1993 Z. z.; výpovednú lehotu; určenie platnosti zmluvy o výpožičke podľa
§ 13 ods. 10 zákona č. 278/1993 Z. z.
a podľa § 8 opatrenia MP SR č. 138/
2009 Z. z. a označenie právnych predpisov, podľa ktorých sa zmluva o výpožičke uzatvára (zákon č. 278/1993 Z. z.,
Občiansky zákonník);
rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti
majetku štátu;
aktuálne výpis LV (výtlačok z katastrálneho portálu), na ktorom sú zapísané
všetky prenajímané nehnuteľnosti;
fotokópiu technického preukazu, iného
dokladu o hnuteľnom majetku štátu,
ak ide o dodatok zmluvy o výpožičke:
5.1. všetky vyhotovenia dodatku
k zmluve o výpožičke, podpísané
a datované,
5.2. pôvodnú zmluvu o výpožičke
v znení doteraz uzavretých dodatkov,
5.3. doklady potvrdzujúce menenú
skutočnosť (napr. výpočtový list);
ostatnú dokumentáciu: vyhlásenie vypožičiavateľa v prípade podľa § 1 ods. 1
písm. a) a b) zákona č. 278/1993 Z. z.,
že vypožičaný majetok bude slúžiť vypožičiavateľovi na plnenie úloh v rámci
predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním; vyhlásenie vypožičiavateľa v prípade § 1 ods. 1 písm. c) a d) zákona
č. 278/1993 Z. z., že vypožičaný nehnuteľný majetok bude slúžiť vypožičiavateľovi na plnenie verejnoprospešných

úloh, na ktoré bol zriadený podľa § 13
ods. 8 písm. b) zákona č. 278/1993 Z.
z.; výpis z uznesenia obecného/VÚC
zastupiteľstva, že nehnuteľné veci štátu
budú obci/VÚC slúžiť na prenesený
výkon štátnej správy podľa § 13 ods. 8
písm. c) zákona č. 278/1993 Z. z.;
potvrdenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o pridelení IČO vypožičiavateľa; doklad preukazujúci, že škola
alebo školské zariadenie podľa § 13 ods.
8 písm. d) je zaradené najmenej jeden
rok do siete škôl a školských zariadení
a predchádzajúci súhlas Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, že škole alebo školskému zariadeniu bude nehnuteľný majetok slúžiť na vyučovací proces alebo
na činnosť s ním súvisiacu podľa zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(6) Zriadenie vecného bremena podľa § 13a
ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z.
a) na platnosť zmluvy o zriadení vecného
bremena sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa,
t. j. podľa § 8c ods. 3 písm. c) súhlas
ministerstva financií a podľa § 13 ods. 3
zákona č. 278/1993 Z. z. súhlas ministerstva;
b) ministerstvo a organizácie ministerstva sú
oprávnené zriadiť vecné bremeno na nehnuteľný majetok štátu len v nevyhnutnom rozsahu za odplatu na účely výstavby alebo prevádzkovania inžinierskych stavieb podľa
§ 43a ods. 3 stavebného zákona, alebo
z dôvodu zabezpečenia nevyhnutného
prístupu vlastníka k jeho nehnuteľnosti;
c) zriadenie vecného bremena v prospech štátnej rozpočtovej organizácie je vždy bezodplatné;
d) ministerstvo a organizácie ministerstva pri
zriadení vecného bremena na nehnuteľnom
majetku štátu podľa § 13a ods. 3 zákona
č. 278/1993 Z. z. predkladajú:

1. všetky vyhotovenia zmluvy o zriadení
vecného bremena uzavretej podľa § 13a
ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z.; zmluva
musí mať písomnú formu, musí byť
podpísaná a datovaná a musí obsahovať
označenie zmluvných strán vrátane
vlastníka, ktorým je štát, predmet zmluvy
o zriadení vecného bremena v súlade
s výpisom z LV, v rozsahu určenom geometrickým plánom, resp. znaleckým posudkom; účel zriadenia vecného bremena (výstavba/prevádzkovanie inžinierskych stavieb); doba trvania zriadeného vecného bremena; lehotu splatnosti
odplaty za zriadenie vecného bremena
stanovenej znalcom v znaleckom posudku, ktorá začína plynúť odo dňa platnosti
zmluvy s identifikáciou znaleckého
posudku; určenie správcu ako osoby,
ktorá je oprávnená podať návrh na vklad
do katastra nehnuteľností, a to až po
zaplatení celej odplaty; určenie platnosti
zmluvy o zriadení vecného bremena
podľa § 13a ods. 3 zákona č. 278/1993
Z. z. a označenie právnych predpisov,
podľa ktorých sa zmluva o zriadení vecného bremena uzatvára (zákon č. 278/
1993 Z. z., Občiansky zákonník);
2. aktuálny výpis LV (výtlačok z katastrálneho portálu), na ktorom sú zapísané všetky nehnuteľnosti na ktorých
sa zriaďuje vecné bremeno;
3. originál geometrického plánu, resp.
overená fotokópia,
4. originál znaleckého posudku, resp.
overená fotokópia,
5. doklad preukazujúci výstavbu alebo
prevádzkovanie inžinierskych stavieb
(aktuálny výpis z LV k stavbe, ak sa zriaďuje vecné bremeno na pozemku štátu
zastavanom stavbou vo vlastníctve
oprávneného, resp. na pozemkoch štátu
priľahlých k tejto stavbe; rozhodnutie
o umiestnení stavby, stavebné povolenie).
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(7) Darovanie hnuteľného majetku štátu
podľa § 11 ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z.
a) ministerstvo a organizácie ministerstva môžu
so súhlasom zriaďovateľa darovať hnuteľné
veci vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 7
zákona č. 278/1993 Z. z.;
b) na platnosť darovacej zmluvy hnuteľnej veci
podľa § 11 ods. 7 písm. c) zákona č. 278/
1993 Z. z. (na účely humanitárnej pomoci
v zahraničí) sa nevyžaduje písomná forma
ani súhlas zriaďovateľa;
c) darovaciu zmluvu o prevode vlastníctva hnuteľných kultúrnych pamiatok podľa § 2
zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu môže správca uzavrieť až po
predchádzajúcom súhlase ministerstva kultúry,
d) ministerstvo a organizácie ministerstva pri
darovaní hnuteľného majetku štátu podľa
§ 11 ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z. predkladajú:
1. všetky vyhotovenia zmluvy o zriadení
vecného bremena uzavretej podľa § 13a
ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z.; zmluva
musí mať písomnú formu, musí byť podpísaná a datovaná a musí obsahovať
označenie zmluvných strán vrátane vlastníka, ktorým je štát, predmet darovacej
zmluvy; účel darovania (len na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, ochrany a prezentácie kultúrnych
hodnôt, vzdelávania a výchovy a na
plnenie úloh preneseného výkonu štátnej
správy alebo na výkon samosprávy,
s odkazom na príslušný právny predpis);
spôsob prevodu vlastníckeho práva
(napr. odovzdaním a prevzatím veci);
deň prevodu vlastníckeho práva, ktorý
nesmie predchádzať dňu platnosti
darovacej zmluvy; určenie platnosti
darovacej zmluvy a označenie právnych
predpisov, podľa ktorých sa zmluva
o zriadení vecného bremena uzatvára
(zákon č. 278/1993 Z. z., Občiansky
zákonník);
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2. rozhodnutie o prebytočnosti hnuteľného
majetku štátu;
3. špecifikácia hnuteľného majetku štátu
podľa účtovnej evidencie ministerstva
a organizácií ministerstva;
4. doklad preukazujúci existenciu právnickej osoby, ktorá nie je podnikateľom
(zakladacia listina, výpis z príslušného
registra právnických osôb, potvrdenie
Štatistického úradu Slovenskej republiky
o pridelení IČO),
5. doklad preukazujúci rozsah služieb poskytovaných obdarovaným minimálne po
dobu jedného roka ;
6. predchádzajúci súhlas ministerstva kultúry.
Čl. 7
Kontrola žiadostí na ministerstve
(1) Úplnosť žiadosti a jej príloh kontroluje
príslušný útvar ministerstva. Ak je žiadosť neúplná
alebo neobsahuje všetky prílohy, príslušný útvar
ministerstva vyzve žiadateľa na jej doplnenie, alebo
ju vráti na prepracovanie.
(2) Na rokovanie komisie predkladá zamestnanec príslušného útvaru ministerstva iba žiadosti,
ktoré sú spracované v súlade s touto smernicou,
zákonom č. 92/1991 Zb. a zákonom č. 111/1990
Zb., ktorých gestorom je ministerstvo hospodárstva, zákonom č. 278/199 Z. z., ktorého gestorom
je ministerstvo financií, opatrením MP SR č. 138/
2009 Z. z. a podľa osobitných predpisov, prípadne
usmerneniami vydanými ministerstvom, ako zakladateľom podnikov a zriaďovateľom organizácií
ministerstva.
(3) Komisia pri prerokovávaní žiadostí postupuje v súlade s rokovacím poriadkom. V odôvodnených prípadoch môže predseda komisie povoliť
predrokovanie neúplných žiadostí, alebo žiadať
o doplnenie ďalších údajov a podkladov k prerokovávaným žiadostiam.

(4) Po prerokovaní predložených žiadostí v
komisii tajomník komisie spracuje záznam, ktorý
bude obsahovať ku každej prerokovanej žiadosti
záver a odporúčanie ďalšieho postupu.
Čl. 8
Prechodné ustanovenie
Žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu
ministerstva na uzavretie zmlúv o prevode vlastníctva majetku štátu podľa zákona č. 92/1991 Zb.
doručené ministerstvu do nadobudnutia účinnosti
tejto smernice sa posudzujú podľa doterajších
predpisov.

ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s majetkom štátu v správe štátnych podnikov a Slovenského pozemkového fondu a niektoré úlohy pri
likvidácii štátnych podnikov v znení smernice
č. 4173/2008-250, smernice č. 4663/2008-250,
smernice č. 1061/2009-250 a smernice č. 2223/
2009-250.
Čl. 10
Účinnosť
Táto smernica nadobúda účinnosť 4. novembra
2010.

Čl. 9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa smernica č. 3680/2008-250 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky,

Zsolt Simon, v. r.
minister
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Príloha k smernici č. 10970/2010-250

Rokovací poriadok
rezortnej majetkovej komisie
Čl. 1
Všeobecné ustanovenie
1. Rezortná majetková komisia (ďalej len
„komisia“) je osobitným poradným orgánom ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Rokovací
poriadok komisie (ďalej len „rokovací poriadok“)
určuje pravidlá posudzovania žiadostí o udelenie
súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na uzatvorenie zmlúv o prevode vlastníctva
majetku štátu v správe štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva a Slovenského
pozemkového fondu (ďalej len „fond“), vkladu
majetku štátu do majetku iných právnických osôb
a žiadostí likvidátorov na udelenie súhlasu na predaj
majetku štátu iným spôsobom ako na verejnej
dražbe a postup pri prerokovaní zákonného administratívneho postupu pri nakladaní s majetkom
štátu v správe ministerstva a rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a organizácií
špecializovanej štátnej správy v zriaďovateľskej
pôsobnosti ministerstva.
2. Komisiu ustanovuje minister ako svoj
osobitný poradný orgán
a) na prípravu návrhu udelenia alebo neudelenia
predchádzajúceho súhlasu ministerstva vydaného podľa osobitných predpisov1),
b na prípravu návrhu udelenia alebo neudelenia
súhlasu ministerstva vydaného podľa osobitných predpisov2),
1)

2)
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Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu
na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, opatrenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
č. 138/2009 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov
majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

c) na prerokovanie zákonného postupu správcov
pri nakladaní s majetkom štátu podľa osobitných predpisov2).
3. Komisia sa riadi smernicou č. 10970/2010250 ministerstva, ktorou sa upravuje postup pri
nakladaní s majetkom štátu podľa zákona č. 92/
1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu
na iné osoby v znení neskorších predpisov a postup pri prerokovaní zákonného administratívneho
postupu pri nakladaní s majetkom štátu podľa
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov (ďalej len „smernica“).
4. Záver z rokovania komisie
a) podľa bodu 2 písm. a) rokovacieho poriadku
je odporúčaním pre udelenie alebo neudelenie
predchádzajúceho súhlasu ministerstva vo veci
nakladania s majetkom štátu, tak ako je
uvedené v článku 1 odsekoch 3 a 4 smernice,
b) podľa bodu 2 písm. b) rokovacieho poriadku
je udelenie súhlasu ministerstva vo veci nakladania s majetkom štátu, tak ako je uvedené
v článku 6 smernice,
c) podľa bodu 2 písm. c) rokovacieho poriadku
je odporúčaním pre ministra pre postúpenie
žiadosti na ministerstvo financií, tak ako je
uvedené v článku 6 smernice.
Čl. 2
Zloženie komisie
1. Komisia je päťčlenná a skladá sa z predsedu a ďalších štyroch členov, ktorých vymenúva
a odvoláva minister. Predsedom komisie je vedúci
služobného úradu ministerstva.
2. Komisia má tajomníka, ktorý nie je členom
komisie. Tajomník komisie je zamestnancom príslušného útvaru ministerstva, ktorý má v pracovnej
náplni nakladanie s majetkom štátu v súlade

s platným organizačným poriadkom ministerstva
(ďalej len „príslušný útvar“). Tajomník komisie
organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť
komisie podľa pokynov predsedu komisie.
3. Členstvo v komisii je nezastupiteľné.
4. Členovia a tajomník komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých
sa dozvedeli v súvislosti s rokovaním komisie.
Túto povinnosť majú aj po skončení členstva
a činnosti v komisii.
Čl. 3
Úlohy komisie
1. Komisia pri prijímaní záverov k návrhu na
udelenie alebo neudelenie súhlasu ministerstva na
prevod vlastníctva majetku štátu v správe podniku, podniku v likvidácii v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva, fondu, a pri posudzovaní zákonného administratívneho postupu pri nakladaní
s majetkom štátu v správe ministerstva a rozpočtových a príspevkových organizácií a organizácií
špecializovanej štátnej správy v zriaďovateľskej
pôsobnosti ministerstva, posudzuje návrhy na nakladanie s majetkom štátu najmä v rozsahu smernice. V individuálnych a adekvátne odôvodnených prípadoch, môže komisia posúdiť aj návrhy
v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi nad rámec smernice.
2. Komisia v rozsahu úloh podľa odseku 1
posudzuje aj návrh aktualizácie smernice, ktorou
sa riadi a návrh koncepčných materiálov predkladaných na rokovanie porady vedenia ministerstva.
Podľa pokynov ministra alebo vedúceho služobného úradu prerokúva komisia aj úlohy súvisiace
so zakladateľskými a zriaďovateľskými funkciami
rezortných organizácií, správy likvidátorov štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva a ďalšie materiály týkajúce sa stavu a procesu likvidácie podnikov v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva.

Čl. 4
Rokovanie komisie
1. Predseda komisie zvoláva komisiu podľa
potreby, vedie rokovanie komisie, zodpovedá
ministrovi za činnosť komisie a predkladá mu
odporučenia prijaté komisiou. Tajomník komisie
zasiela členom komisie a prizvaným osobám pozvánku e-mailom a pozvánku doručí aj osobne,
najmenej tri dni pred rokovaním komisie. Tajomník
komisie zašle členom komisie e-mailom podklady
na rokovanie komisie najmenej dva dni pred rokovaním komisie.
2. Predsedu komisie počas jeho neprítomnosti
zastupuje predsedom určený člen komisie.
3. Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie
záveru komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny prítomných členov komisie. V prípade
rovnosti hlasov členov komisie rozhoduje hlas
predsedu komisie alebo člena komisie, ktorého
predseda komisie poveril zastupovaním.
4. Predseda komisie môže na rokovanie komisie prizvať odborníkov z oblasti, ktorá je predmetom rokovania, alebo z inej oblasti podľa potreby a povahy prerokovávanej veci.
5. Predseda komisie môže prizvať na rokovanie komisie alebo na príslušnú časť rokovania
komisie zástupcu podniku, fondu, príslušného likvidátora, zástupcu rozpočtovej organizácie
alebo príspevkovej organizácie, organizácie
špecializovanej štátnej správy v zriaďovateľskej
pôsobnosti ministerstva alebo zástupcu ministerstva, ak je prerokovávaná žiadosť súvisiaca s nakladaním s majetkom štátu v ich správe.
6. Komisia rokuje o veci na základe kompletného spisového materiálu. Za správnosť
a kompletnosť žiadostí predkladaných na rokovanie komisie zodpovedá vedúci zamestnanec
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príslušného útvaru. O rokovaní komisie vyhotoví
tajomník komisie zápisnicu, ktorú podpisujú všetci
členovia komisie a predseda komisie. Predseda
komisie predkladá zápisnicu ministrovi na prijatie
rozhodnutia. Minister potvrdí svoje rozhodnutie
podpisom priamo v zápisnici z rokovania komisie.
8. Dokumentáciu komisie vedie príslušný útvar
v súlade s registratúrnym poriadkom ministerstva.
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Čl. 5
Účinnosť
Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť
4. novembra 2010.
Zsolt Simon, v. r.
minister
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VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. 10. 2010 č. 18794/2010-OL,
ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004
č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu
v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného
prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995
Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov,
ustanovujú:
Čl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 –
100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú
minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú
vodu (oznámenie č. 198/2004 Z. z.) v znení výnosu
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky z 8. decembra 2004 č. 16798/2004OAP (oznámenie č. 45/2005 Z. z.), sa mení takto:
1. V § 1 ods. 1 sa nad slová „prírodnej minerálnej
vody“ umiestňuje nový odkaz 1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 2 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých
vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.
Súčasne sa v celom texte výnosu odkaz 1
nahrádza odkazom 1a.
2. V poznámke pod čiarou k odkazu 1a sa citácia
„§ 65 a § 65a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov.“
nahrádza citáciou „Zákon č. 538/2005 Z. z.“.
3. § 2 vrátane nadpisu znie:
„§ 2
Vymedzenie pojmov
(1) Pramenitá voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda 2) pôvodného zloženia a
čistoty s pôvodom v podzemnej vrstve, vyvierajúca z prameňa cez jeden prirodzený otvor alebo
viaceré prirodzené otvory alebo umelo vytvorené
otvory, získaná zo zdroja schváleného podľa osobitného predpisu,2) ktorú možno uvádzať do obehu
v pôvodnom stave alebo po povolenej úprave
podľa § 4 a ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v
prílohe č. 1 tabuľky č. 1 a 4.
(2) Balená pitná voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda alebo povrchová voda,2)
získaná zo zdroja podľa osobitného predpisu,2)
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ktorá vykazuje stálu kvalitu a možno ju uvádzať
do obehu v pôvodnom stave alebo po povolenej
úprave podľa § 16 a ktorá vyhovuje požiadavkám
podľa osobitného predpisu.2a)
(3) Medzná hodnota kvalitatívneho ukazovateľa
je hodnota tohto ukazovateľa, pri presiahnutí ktorej stráca voda vyhovujúcu kvalitu v tomto ukazovateli.
(4) Najvyššia medzná hodnota ukazovateľa
zdravotnej neškodnosti je hodnota tohto ukazovateľa, ktorej presiahnutie vylučuje uvádzanie
vody do obehu.
(5) Odporúčaná hodnota kvalitatívneho ukazovateľa je nezáväzná hodnota, ktorá znamená
najmenšiu alebo najväčšiu žiaducu koncentráciu
danej látky alebo jej optimálne rozmedzie.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 2a znejú:
2)

2a)

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších
predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú
spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.“.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 3a sa vypúšťa.
5. V § 3 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „príslušným orgánom na ochranu zdravia“ a odkaz
„4“ sa nahrádza odkazom „2“.
6. V § 3 ods. 2 písm. b) sa slová „zdroje podzemných vôd, ktoré sú vyhlásené“ nahrádzajú slovami „prírodné minerálne zdroje, ktoré sú uznané“.
7. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia
„§ 27 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia
ľudí.“ nahrádza citáciou „§ 13 ods. 4 písm. a)
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.“.
8. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia
„§ 13c zákona Národnej rady Slovenskej
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republiky č. 272/1994 Z. z.“ nahrádza citáciou
„§ 3 písm. g) nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú
spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na
ľudskú spotrebu“.
9. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia
„Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách
na zabezpečenie radiačnej ochrany.“ nahrádza
citáciou „Vyhláška Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 528/2007 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na
obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.“.
10. V § 3 ods. 12 sa slovo „dvadsiatej“ nahrádza
slovom „dvanástej“.
11. V § 4 ods. 1 písm. b) sa slovo „uskutočňované“ nahrádza slovom „uskutočňovaného“.
12. V § 4 ods. 1 písm. d) sa za slovo „odstraňovania“ vkladá slovo „voľného“.
13. V § 4 ods. 7 sa číslo „4“ nahrádza číslom
„3“.
14. V § 6 ods. 1 prvá veta znie:
„Obchodný názov minerálnej vody musí
pozostávať z označenia vymedzeného druhu
vody podľa osobitného predpisu1) a názov
pramenitej vody z označenia vymedzeného
druhu vody podľa § 2 ods. 1.“.
15. V § 6 ods. 3 sa číslo „4“ nahrádza číslom
„3“.
16. V § 8 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)miešanie vody s iným druhom vody vymedzeným v osobitnom predpise1) a v
§ 2 ,“.
17. V § 8 ods. 1 písmeno c) sa číslo „3“ nahrádza
číslom „2“.
18. V § 9 ods. 1 druhá veta znie:
„Limity pre obsah organických látok v mi-

nerálnej vode sú uvedené v prílohe č. 1
tabuľka č. 5.“.
19. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia
„Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 212/2000 Z. z. o rozdelení, rozsahu sledovania a obsahu analýz
prírodných liečivých zdrojov a prírodných
zdrojov minerálnych stolových vôd.“ nahrádza
citáciou „Vyhláška Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 100/2006 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú
liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu,
podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre
zápis akreditovaného laboratória do zoznamu
vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou.“.
20. V § 11 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Na spotrebiteľskom obale minerálnej vody
musia byť okrem údajov podľa druhej hlavy druhej
časti potravinového kódexu a § 9 ods. 4 označené
aj tieto údaje:
a) množstvo celkových rozpustených látok v miligramoch na liter minerálnej vody,
b) chemické zloženie udávajúce charakteristické
zložky v miligramoch na liter minerálnej vody,
c) dátum analýzy označeného zloženia a laboratórium, ktoré analýzu vykonalo,
d) spôsob úpravy minerálnej vody, alebo označenie slovom „neupravovaná“,
e) názov alebo označenie zdroja minerálnej vody
a katastrálne územie obce, kde sa zdroj minerálnej vody nachádza,
f) informácia pre spotrebiteľa o lehote spotreby
po otvorení obalu, ak je minerálna voda distribuovaná v obaloch väčších ako 5 litrov,
g) informácia o úprave pomocou vzduchu obo-

hateného o ozón, ktorá znie takto: „voda upravená povolenou oxidačnou technológiou vzduchom obohateným o ozón“ a uvedie sa v bezprostrednej blízkosti údajov o analytickom zložení,
h) informácia o obsahu fluoridov väčšom ako
1,5 mg/l, ktorá znie takto: „obsahuje viac ako
1,5 mg/l fluoridov a nie je vhodná na pravidelnú
konzumáciu pre dojčatá a deti do 7 rokov“;
tento údaj sa musí čitateľne vyznačiť v bezprostrednej blízkosti obchodného názvu minerálnej vody a súčasne v zložení sa musí uviesť
skutočné množstvo fluoridov.
(2) Je zakázané
a) na obale, etikete a v akejkoľvek forme reklamy
používať označenia, názvy, ochranné známky,
obchodné značky, ilustrácie a iné obrazové
alebo iné znaky, ktoré ak ide o
1. minerálnu vodu, naznačujú vlastnosť, ktorú
táto voda nemá, najmä čo sa týka jej pôvodu, dátumu schválenia jej využívania, výsledkov analýz alebo akýchkoľvek údajov
zaručujúcich jej pravosť,
2. pramenitú vodu a balenú pitnú vodu, ktorá
nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu1), môže spôsobiť zámenu s minerálnou vodou, najmä ak ide o názov „minerálna voda“,
b) uvádzať údaje o tom, že minerálna voda môže
mať význam pri prevencii alebo liečbe chorôb
ľudí,
c) uvádzať do obehu minerálnu vodu s iným zložením, aké vyplýva z uznaných fyzikálnych
ukazovateľov a chemických ukazovateľov
zdroja minerálnej vody.“.
21. V § 12 ods. 1 druhá veta znie:
„Limity pre obsah organických látok v pramenitej vode sú uvedené v prílohe č. 1 tabuľka
č. 5.“.
22. V § 14 sa v uvádzacej vete číslo „3“ nahrádza
číslom „2“.
23. V § 14 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)chemické zloženie udávajúce charak-
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teristické zložky v miligramoch na liter
pramenitej vody,“.
24. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia
„Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej
vody.“ nahrádza citáciou „Nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z.“.
25.V § 16 ods. 1 sa v druhej vete na konci dopĺňajú tieto slová:
„a akékoľvek metódy dechlorácie.“.
26. V § 17 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) chemické zloženie udávajúce charakteristické zložky v miligramoch na liter balenej
pitnej vody,“.

27. § 19 vrátane nadpisu znie:
„§19
Transpozícia
Týmto výnosom sa preberajú právne záväzné
akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.“.
28. V prílohe č. 1 tabuľke č. 1 sa slová „Celkový
počet mikroorganizmov kultivovaných pri
t = 20 °C ± 2 °C“ nahrádzajú slovami „Kultivovateľné mikroorganizmy pri t = 21 °C
± 1 °C“ a slová „Celkový počet mikroorganizmov kultivovaných pri t = 37 °C ± 1 °C“
sa nahrádzajú slovami „Kultivovateľné mikroorganizmy pri t = 37 °C“.
29. V prílohe č. 1 tabuľka č. 5 znie:

„Tabuľka č. 5: Limity pre obsah organických látok v minerálnej a pramenitej vode
Jednotka Limit
Symbol Medza detekcie
(LOD) vyjadrená
v % z limitu
ukazovateľa *
Benzén
C6H6
25
µg/l
1,0
1-2,1-3,1-4
DCB
25
µg/l
0,3
Dichlórbenzény
300
1,2 dichlóretán
C2H4Cl
10
µg/l
3,0
Monochlórbenzén
MCB
25
µg/l
10
300
Pesticídy jednotlivo ** PL
25
µg/l
0,1
Benzo/a/pyrén
BaP
25
µg/l
0,01
PAU spolu ***
PAU
25
µg/l
0,1
Styrén
ST
25
µg/l
20
Tetrachlóretén ****
PCE
10
µg/l
10
Trichlóretén ****
TCE
10
µg/l
10
Tetrachlórmetán
CCl4
10
µg/l
2,0
Toluén
C7H8
25
µg/l
50
700
Xylény
C8H10
25
µg/l
100
500
Vinylchlorid
C2H3Cl
µg/l
0,5

Ukazovateľ

*

Druh limitu

NMH
MH
NMH
NMH
MH
NMH
NMH
NMH
NMH
NMH
NMH
NMH
NMH
MH
NMH
MH
NMH
NMH

Medza detekcie (LOD) je trojnásobok relatívnej smerodajnej odchýlky vzorky obsahujúcej nízku koncentráciu
parametra alebo päťnásobok relatívnej smerodajnej odchýlky kontrolnej vzorky.
**
Za pesticídy sa považujú organické insekticídy, herbicídy, fungicídy, nematocídy, akaricídy, organické algicídy,
regulátory rastu. Limit sa vzťahuje na každý stanovený pesticíd samostatne. Zisťujú sa iba tie, ktoré možno vo
vode predpokladať.
*** PAU spolu znamená súčet látok benzo/a/pyrén, benzo/b/fluorantén, benzo/k/fluorantén, benzo/g,h,i/perylén,
indeno/1,2,3-c,d/pyrén.
**** Súčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie prekročiť 10 mg/l.“.
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30.V prílohe č. 2 v prvom odseku v prvej a druhej
vete sa slová „celkový počet mikroorganizmov
kultivovaných pri teplote 20 °C ± 2 °C“ nahrádzajú slovami „Kultivovateľné mikroorganizmy pri t = 21 °C ± 1 °C“ a slová „celkový
počet mikroorganizmov kultivovaných pri teplote 37 °C ± 1 °C“ sa nahrádzajú slovami
„Kultivovateľné mikroorganizmy pri t = 37 °C“.
31. Príloha č. 4 znie:
„Zoznam preberaných právne záväzných
aktov Európskej únie.
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd
(prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 164, 26. 6.
2009).

centračné limity a požiadavky na označovanie
zložiek prírodných minerálnych vôd a podmienky používania vzduchu obohateného o
ozón na úpravu prírodných minerálnych vôd a
pramenitých vôd (Úradný vestník Európskych
spoločenstiev L 126, 22.5.2003, s. 34).“.
32.Slová „uvádzanie do obehu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte výnosu nahrádzajú slovami „umiestňovanie na trh“ v príslušnom tvare.
Slová „orgán na ochranu zdravia“ vo všetkých
tvaroch sa v celom texte výnosu nahrádzajú slovami „orgán verejného zdravotníctva“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 15. novembra
2010.

2. Smernica Komisie 2003/40/EC z 16. mája
2003 ktorou sa ustanovuje zoznam, kon-

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
Ivan Uhliarik,v. r.

Minister pôdohospodárstva,
životného prostredia
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Zsolt Simon, v. r.
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