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29

Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008
o regulácii cien nájmu bytov
Referent: Ing. Dušan Kranjc, tel.: 02/5958 3476

Číslo: MF/13466/2008-71

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 a 2 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§1
(1) Maximálna cena nájmu bytu za mesiac, okrem nájmu bytu podľa § 2 a 4 sa určuje podľa veľkosti podlahovej plochy bytu takto:
kategória bytu

Sk/m2 obytnej miestnosti

I.
II.
III.
IV.

Sk/m2 vedľajšej miestnosti

33,80
22,60
18,10
11,20

15,80,
13,50,
6,70,
4,50.

(2) Maximálne ceny podľa odseku 1 sa zvyšujú o cenu nájmu základného prevádzkového zariadenia bytu za rok, ktorého maximálne ceny sa určujú takto:
a)

I. kategória

6 144 Sk,

b) II. kategória

5 380 Sk,

c) III. kategória

3 840 Sk.

(3) Základným prevádzkovým zariadením na účely tohto opatrenia je priestor na uskladnenie potravín a paliva (špajza a pivnica), hygienické zariadenie, rozvod plynu, elektrickej energie a vody
a zariadenie na odvádzanie odpadových vôd.
(4) Maximálne ceny podľa odseku 2 sa znižujú najmenej o
a) 220 Sk, ak v byte nie je zavedený plyn alebo elektrina na varenie,
b) 380 Sk, ak je byt vybavený len kúpeľňovým alebo sprchovým kútom, ktorý netvorí samostatnú
miestnosť,
c) 380 Sk, ak je záchod umiestnený v kúpeľni,
d) 220 Sk, ak je kúpeľňa vybavená zariadením na ohrievanie vody len na pevné palivo,
e) 100 Sk, ak nie je byt vybavený špajzou alebo špajzovou skriňou,
f) 100 Sk, ak nie je súčasťou bytu pivnica,
g) 540 Sk, ak je v byte I. a II. kategórie základné príslušenstvo mimo bytu,
h) 770 Sk, ak má byt I. kategórie len čiastočné základné príslušenstvo,
i) 380 Sk, ak byt tvorí jediná miestnosť.
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(5) Maximálne ceny podľa odseku 1 sa zvyšujú o ceny nájmu ostatného zariadenia a vybavenia
bytu, ktorého životnosť doteraz neuplynula. Ceny nájmu ostatného zariadenia a vybavenia bytu uvedeného v odseku 6 sa vypočítajú podľa odseku 7, pričom sa vychádza z ročného opotrebenia ostatného zariadenia a vybavenia bytu podľa odseku 6.
(6) Na účely výpočtu maximálnej ceny nájmu ostatného zariadenia a vybavenia bytu, ktorého životnosť doteraz neuplynula, sa použije toto ročné opotrebenie:
ročné opotrebenie (%)
a) sporák, varič

životnosť v rokoch

6,5

15,

b) kuchynská linka

5

20,

c) vstavaná skriňa

5

20,

d) elektrický bojler

10

10,

e) prietokový ohrievač vody

10

10,

5

20,

12,5

8.

f) zdroj tepla užívaný jednotlivým nájomcom
bytu na vykurovanie
g) meracie a regulačné zariadenia pre tepelnú
energiu a vodu

(7) Maximálna cena nájmu za mesiac za ostatné zariadenie a vybavenie bytu uvedené v odseku 6
sa vypočíta ako jedna dvanástina sumy vypočítanej ročným percentom opotrebenia z obstarávacích
nákladov zariadenia a vybavenia bytu. Obstarávacie náklady tvorí cena zariadenia a vybavenia, za
ktorú sa zariadenie a vybavenie nakúpilo. Pri predmetoch obstaraných po 1. februári 2001 sa do obstarávacích nákladov zahŕňajú aj účelne vynaložené náklady na ich dopravu a montáž v byte.
(8) Cena nájmu za ostatné zariadenie a vybavenie bytu neuvedené v odseku 6, ktorým sa byt vybaví po dohode s nájomcom, sa neustanovuje.
(9) Po uplynutí životnosti ostatného zariadenia a vybavenia bytu uvedeného v odseku 6, alebo ak
nie je možné zistiť jeho obstarávaciu cenu, sa maximálna cena nájmu za mesiac ustanovuje takto:
Sk/mesiac
a) za sporák

30,

b) za kuchynskú linku

30,

c) za ostatné zariadenie a vybavenie

19.

(10) Maximálne ceny podľa odsekov 1 až 7 a 9 sa znižujú takto:
a) pri bytoch suterénnych

o 10 %,

b) pri bytoch na piatom a vyššom nadzemnom podlaží
v domoch bez výťahu s ústredným (diaľkovým) vykurovaním
bez ústredného (diaľkového) vykurovania

o 5 %,
o 10 %,

c) pri bytoch s obytnými miestnosťami vyššími ako 3,4 m

o 5 %.

(11) Ustanovenia odsekov 1 až 10 platia aj pre nájom bytov podľa osobitných predpisov.1)
(12) Podmienky pre uplatnenie regulácie cien podľa odsekov 1 až 11 sú uvedené v prílohe, ktorá
ustanovuje kvalitatívne rozdelenie bytov, priestorové rozdelenie bytov, ich zariadení, príslušenstva,
vybavenia a podlahových plôch.
1)

Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov.
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§2
(1) Maximálne ceny ročného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych
fondov, rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov po 1. februári 2001 a bytov obstaraných výstavbou, prestavbou alebo dostavbou bytov a skolaudovaných po 1. februári 2001, sa určujú
vo výške 5 % z obstarávacej ceny bytu.
(2) V závislosti od spôsobu obstarania sa do obstarávacej ceny bytu na účely tohto opatrenia
započítava
a) pri výstavbe bytového domu cena stavby, cena projektovej dokumentácie a cena inžinierskych činností súvisiacich s prípravou a zhotovením stavby,
b) pri prestavbe nebytovej stavby na bytový dom cena prestavby, cena projektovej dokumentácie
a cena inžinierskych činností spojených s prípravou a prestavbou,
c) pri dostavbe rozostavanej stavby bytového domu kúpna cena rozostavanej stavby alebo finančné
prostriedky preinvestované na rozostavanej stavbe a cena podľa písmena a),
d) pri obstaraní bytu kúpou kúpna cena vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach bytového domu, prípadne nebytovej budovy.
§3
Maximálna cena nájmu bytu vypočítaná podľa § 1 sa zvyšuje o 15 % v bytových domoch postavených bez účasti verejných prostriedkov alebo v bytových domoch vydaných pri náprave krívd podľa
osobitných predpisov2) bez ohľadu na to, kto je vlastníkom takýchto bytových domov, okrem bytov
v takýchto bytových domoch, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 4 ods. 1 písm. c).
§4
(1) Toto opatrenie sa nevzťahuje na byty
a) bytových družstiev zriadených alebo založených po roku 1958, ak ide o byty postavené podľa
predpisov o finančnej, úverovej a inej pomoci poskytnutej podľa predpisov o finančnej, úverovej
a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe, platných v čase ich výstavby,
b) vo vlastníctve fyzických osôb,
c) preukázateľne voľné v bytových domoch postavených bez účasti verejných prostriedkov alebo
v bytových domoch vydaných pri náprave krívd podľa osobitných predpisov,2) bez ohľadu na to,
kto je vlastníkom takýchto bytových domov, s výnimkou zákonného prechodu nájmu3) a výmeny
bytu,4)
d) v domoch postavených úplne bez účasti prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov
obcí a rozpočtov vyšších územných celkov s kolaudačným rozhodnutím vydaným po 1. februári
2001,
2)

Napríklad zákon č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého v znení zákona č. 338/1991 Zb., zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení
neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu
majetku v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 107/1993 Z. z. o vrátení majetku Matici slovenskej v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/2000 Z. z., zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám
a náboženským spoločnostiam v znení zákona č. 97/2002 Z. z.

3)

§ 706 až 708 Občianskeho zákonníka.

4)

§ 715 a 716 Občianskeho zákonníka.
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e) v nájme právnickej osoby, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky, fyzickej osoby, ktorá
nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, zahraničného zastupiteľského úradu alebo
diplomatickej misie,
f) užívané na podnikateľskú činnosť so súhlasom vlastníka alebo ich časti užívané na podnikateľskú
činnosť so súhlasom vlastníka.
(2) Do maximálnych cien podľa § 1 a 2 nie sú zahrnuté ceny služieb spojených s užívaním bytu, napríklad osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov v dome, používanie výťahu a domovej práčovne, kontrola a čistenie komínov, odvoz popola, smetí a splaškov, čistenie žúmp, vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou, dodávka tepla na vykurovanie a teplej úžitkovej vody, dodávka pitnej a úžitkovej vody pre domácnosť, odvádzanie odpadovej vody z domácností a ďalších
služieb, na poskytovaní ktorých sa dohodne prenajímateľ s nájomcom.
§5
Zrušuje sa výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 22. decembra 2003 č. V-1/2003 o regulácii cien nájmu bytov (oznámenie č. 4/2004 Z. z.).
§6
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

Ján Počiatek, v. r.
minister financií
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Príloha k opatreniu č. 01/R/2008

Podmienky pre uplatnenie regulácie cien nájmu bytu
(1)

Bytmi I. kategórie na účely tohto opatrenia sú byty, v ktorých
a) je ústredné (diaľkové) vykurovanie a úplné alebo čiastočné základné príslušenstvo,
b) sú všetky obytné miestnosti vykurované elektrickým alebo plynovým etážovým kúrením obsluhovaným z jedného miesta v byte a v ktorom je úplné alebo čiastočné základné príslušenstvo.

(2)

Bytmi II. kategórie na účely tohto opatrenia sú byty
a) bez ústredného (diaľkového) vykurovania a s úplným základným príslušenstvom,
b) vybavené kachľami alebo etážovým kúrením na pevné alebo tekuté palivá, ktoré obsluhuje
nájomca a s úplným základným príslušenstvom,
c) vybavené elektrickými alebo plynovými kachľami len v niektorých miestnostiach, nie v celom
byte a s úplným základným príslušenstvom.

(3)

Bytmi III. kategórie na účely tohto opatrenia sú byty bez ústredného (diaľkového) vykurovania
a s čiastočným základným príslušenstvom.

(4)

Bytmi IV. kategórie na účely tohto opatrenia sú byty bez ústredného (diaľkového) vykurovania
a bez základného príslušenstva.

(5)

Byty so spoločným základným zariadením a príslušenstvom sa na účely tohto opatrenia považujú za byty II. kategórie, ak sú ústredne (diaľkovo) vykurované alebo IV. kategórie, ak nie sú
ústredne (diaľkovo) vykurované.

(6)

Základným príslušenstvom na účely tohto opatrenia je kúpeľňa alebo kúpeľňový alebo sprchovací kút a splachovací záchod. Základné príslušenstvo sa považuje za súčasť bytu, i keď je
umiestnené v dome mimo bytu, ale užíva ho len nájomca bytu.

(7)

Základným vybavením kúpeľne na účely tohto opatrenia je vaňa alebo iné vybavenie umožňujúce kúpanie alebo sprchovanie, umývadlo, umývadlová a vaňová batéria v obvyklom vyhotovení. Základným vybavením kúpeľňového alebo sprchového kúta na účely tohto opatrenia je zariadenie na sprchovanie. Základným vybavením záchoda na účely tohto opatrenia je
splachovacia záchodová misa vrátane splachovacieho zariadenia alebo aj umývadlo.

(8)

Obytnou miestnosťou na účely tohto opatrenia je miestnosť, ktorá je vzhľadom na svoje
stavebno-technické usporiadanie a vybavenie určená na trvalé bývanie a ktorá má
a) podlahovú plochu najmenej 8 m2,
b) dostatočné priame denné osvetlenie,
c) priame alebo dostatočne účinné nepriame vetranie a
d) priame alebo dostatočne účinné nepriame vykurovanie.

(9)

Za obytnú miestnosť sa považuje aj kuchyňa s podlahovou plochou nad 12 m2. Do výmery podlahovej plochy obytných miestností sa započítava iba tá časť podlahovej plochy, o ktorú je kuchyňa väčšia ako 12 m2.
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(10) Vedľajšou miestnosťou bytu na účely tohto opatrenia je predsieň, neobytná hala, komora a ďalšie miestnosti, ktoré sú s bytom spoločne užívané a nie sú obytnými miestnosťami. Do podlahovej
plochy vedľajších miestností bytu sa započítava aj podlahová plocha obytnej kuchyne do 12 m2.
Nezapočítava sa podlahová plocha záchodu, kúpeľne, kúpeľňového alebo sprchovacieho
kúta, špajze a pivnice.
(11) Podlahovou plochou bytu na účely tohto opatrenia je celková podlahová plocha všetkých obytných a vedľajších miestností bytu. Do podlahovej plochy bytu sa započítava aj plocha zastavaná kuchynskou linkou, vstavaným nábytkom, kachľami alebo iným vykurovacím telesom. Nezapočítava sa však plocha okenných a dverových ústupkov. Ak má miestnosť skosený strop pod
výšku 2 m nad podlahou, do podlahovej plochy bytu sa započíta len štyrmi pätinami.
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Metodické usmernenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
k niektorým ustanoveniam zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia
a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Referent: Ing. Veronika Prokešová, tel.: 02/5958 3501

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
v záujme jednotného postupu pri uplatňovaní niektorých ustanovení zákona č. 609/2007 Z. z.
o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva
toto usmernenie:
1. Vysvetlenie pojmu „predovšetkým“
/§ 7 ods. 1 písm. a) zákona/
V zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona je od
dane oslobodená elektrina používaná predovšetkým na účely chemickej redukcie, v elektrolytických procesoch alebo v metalurgických procesoch. Na účely zákona sa za elektrinu používanú
predovšetkým na účely chemickej redukcie,
v elektrolytických procesoch alebo v metalurgických procesoch považuje elektrina, ktorej percentuálny podiel spotreby na tieto účely na celkovej spotrebe elektriny dodanej na samostatné
odberné miesto je 95 % a viac.
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávneným spotrebiteľom elektriny na základe bilancie spotreby elektriny na jednotlivé
činnosti v predchádzajúcom kalendárnom roku,
preukáže správcovi dane, že percentuálny podiel skutočnej spotreby elektriny na účely oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona
na celkovej spotrebe elektriny dodanej na samostatné odberné miesto je 95 % a viac, postupuje
podľa § 8 ods. 2 zákona. Ak oprávnený spotrebiteľ nevie preukázať spotrebu elektriny na základe bilancie spotreby elektriny na jednotlivé
činnosti za predchádzajúci kalendárny rok,
predloží správcovi dane odhad predpokladanej
spotreby elektriny na jednotlivé činnosti.
Percentuálny podiel spotreby elektriny na účely oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 písm. a)

Číslo: MF/13943/2008-732

zákona na celkovej spotrebe elektriny preukazuje oprávnený spotrebiteľ elektriny každoročne
správcovi dane, a to na základe bilancie skutočnej spotreby elektriny za predchádzajúci kalendárny rok.
2. Vznik daňovej povinnosti
pri dodávkach elektriny
/§ 9 v spojitosti s § 5 a § 6 zákona/
Základom dane podľa § 5 ods. 1 zákona je
množstvo elektriny vyjadrené v príslušných merných jednotkách. Daňová povinnosť podľa § 9
ods. 1 písm. a) zákona vzniká dňom dodania
elektriny na daňovom území konečnému spotrebiteľovi elektriny. Dňom dodania elektriny pri
opakovaných dodávkach je podľa § 9 ods. 3 zákona najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré
sa platba za dodané množstvo elektriny vzťahuje. Dňom dodania elektriny je podľa § 9 ods. 3
zákona aj deň, ku ktorému sa vykoná odpočet
skutočne dodaného množstva elektriny za zúčtovacie obdobie, ak vznikol rozdiel medzi celkovým množstvom elektriny dodanej za jednotlivé
obdobia, ktoré sú predmetom zúčtovania, a skutočne dodaným množstvom elektriny za zúčtovacie obdobie.
Na účely správneho určenia základu dane pri
preddavkových platbách za opakované dodávky elektriny konečnému spotrebiteľovi elektriny,
ktorému dodávateľ za jednotlivé zdaňovacie obdobia nevystavuje faktúry, sa za dodané množstvo elektriny považujú skutočné dodávky elektriny alebo množstvá elektriny technicky odmerané
alebo predpokladané množstvá elektriny za príslušné zdaňovacie obdobie, ktoré daňový dlžník
eviduje vo svojom obchodnom systéme podľa
konečných spotrebiteľov ako dodávky, ktoré
budú fakturované po skončení príslušného odpočtového cyklu v tzv. vyúčtovacích faktúrach.
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Obchodným systémom sa rozumie systém evidencie dodanej elektriny podľa konečných spotrebiteľov elektriny v príslušných merných jednotkách vo väzbe na preukázanie dodávky a vo
väzbe na účtovníctvo.
Na účely vedenia evidencie (§ 14 zákona) sa
za dodanú elektrinu považuje skutočne dodaná
elektrina a pri preddavkových platbách za opakované dodávky skutočné dodávky elektriny alebo množstvá elektriny technicky odmerané alebo
predpokladané množstvá elektriny evidované
v obchodnom systéme daňového dlžníka podľa
konečných spotrebiteľov až do dňa vykonania
odpočtu skutočne dodaného množstva elektriny
za zúčtovacie obdobie.
Skutočne dodaná elektrina je množstvo elektriny, ktoré bolo odmerané na príslušnom odbernom mieste k dátumu, ku ktorému sa vykonáva
odpočet.
Ak meranie skutočne dodaného množstva
elektriny k dátumu, ku ktorému sa vykonáva odpočet, nebolo vykonané, za skutočné množstvo
dodanej elektriny v danom období sa považuje
odborný odhad dodávateľa podľa konečných
spotrebiteľov evidovaný v jeho obchodnom systéme.
3. Vznik daňovej povinnosti
pri dodávkach zemného plynu
/§ 33 v spojitosti s § 29 a § 30 zákona/
Základom dane podľa § 29 ods. 1 zákona je
množstvo zemného plynu vyjadrené v príslušných merných jednotkách. Daňová povinnosť
podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona vzniká dňom
dodania zemného plynu na daňovom území konečnému spotrebiteľovi zemného plynu. Dňom
dodania zemného plynu pri opakovaných dodávkach je podľa § 33 ods. 3 zákona najneskôr
posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za dodané množstvo zemného plynu vzťahuje. Dňom
dodania zemného plynu je podľa § 33 ods. 3
zákona aj deň, ku ktorému sa vykoná odpočet
skutočne dodaného množstva zemného plynu za
zúčtovacie obdobie, ak vznikol rozdiel medzi
celkovým množstvom zemného plynu dodaného
za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúčtovania, a skutočne dodaným množstvom zemného plynu za zúčtovacie obdobie.
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Na účely správneho určenia základu dane pri
preddavkových platbách za opakované dodávky zemného plynu konečnému spotrebiteľovi
zemného plynu, ktorému dodávateľ za jednotlivé
zdaňovacie obdobia nevystavuje faktúry, sa za
dodané množstvo zemného plynu považujú skutočné dodávky zemného plynu alebo množstvá
zemného plynu technicky odmerané alebo predpokladané množstvá zemného plynu za príslušné zdaňovacie obdobie, ktoré daňový dlžník eviduje vo svojom obchodnom systéme podľa konečných spotrebiteľov ako dodávky, ktoré budú
fakturované po skončení príslušného odpočtového cyklu v tzv. vyúčtovacích faktúrach.
Obchodným systémom sa rozumie systém evidencie dodaného zemného plynu podľa konečných spotrebiteľov zemného plynu v príslušných
merných jednotkách vo väzbe na preukázanie
dodávky a vo väzbe na účtovníctvo.
Na účely vedenia evidencie (§ 38 zákona) sa
za dodaný zemný plyn považuje skutočne dodaný zemný plyn a pri preddavkových platbách za
opakované dodávky skutočné dodávky zemného plynu alebo množstvá zemného plynu technicky odmerané alebo predpokladané množstvá
zemného plynu evidované v obchodnom systéme daňového dlžníka podľa konečných spotrebiteľov až do dňa vykonania odpočtu skutočne dodaného množstva zemného plynu za zúčtovacie
obdobie.
Skutočne dodaný zemný plyn je množstvo
zemného plynu, ktoré bolo odmerané na príslušnom odbernom mieste k dátumu, ku ktorému sa
vykonáva odpočet.
Ak meranie skutočne dodaného množstva
zemného plynu k dátumu, ku ktorému sa vykonáva
odpočet, nebolo vykonané, za skutočné množstvo
dodaného zemného plynu v danom období sa považuje odborný odhad dodávateľa podľa konečných spotrebiteľov evidovaný v jeho obchodnom
systéme.
4. Upresnenie pojmu
„preddavková platba“
/§ 12 ods. 4 a § 36 ods. 4 zákona/
Pojem „preddavková platba“ na účely zákona znamená požadovanú úhradu za opakovanú
dodávku predpokladaného množstva elektriny
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alebo predpokladaného množstva zemného plynu, dodaných za jednotlivé obdobia, ktoré sú
predmetom zúčtovania po vykonaní odpočtu
skutočne dodaného množstva elektriny alebo
skutočne dodaného množstva zemného plynu.
5. Uzávera colného úradu
/§ 13 ods. 4 a § 37 ods. 4 zákona/
Ak je určené meradlo na účely § 13 ods. 4
a § 37 ods. 4 zákona opatrené uzáverou osoby
podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z.
o meradlách (napr. overovacia značka, plomba,
overovací list, prehlásenie o zhode), možno túto
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uzáveru považovať za uzáveru colného úradu.
Ak meradlo na účely § 13 ods. 4 a § 37 ods. 4
zákona nie je opatrené takouto uzáverou, priloží
uzáveru na takéto meradlo colný úrad.
6. Preukazovanie na účely dodávok
bez dane
Dodávateľ elektriny dodáva elektrinu bez
dane, dodávateľ uhlia dodáva uhlie bez dane
a dodávateľ zemného plynu dodáva zemný plyn
bez dane odberateľovi na základe predloženia
colným úradom vydaného dokladu o jeho registrácii za daňového dlžníka podľa § 11, § 23
a § 35 zákona.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
o schválení Podmienok úverového poistenia – Podmienky pre poistenie úveru súvisiaceho
s investíciou slovenských právnických osôb v zahraničí proti riziku nesplatenia úveru „Ik“
Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
Referent: Ing. Jana Horvátová, tel. 02 59582533
Číslo: MF/12333/2008-62

Rada banky Exportno-importnej banky Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 3
zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej
banke Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov schválila Podmienky úverového poistenia – Podmienky pre poistenie úveru súvisiaceho s investíciou slovenských právnických

osôb v zahraničí proti riziku nesplatenia úveru
„Ik“.
Do Podmienok pre poistenie úveru súvisiaceho s investíciou slovenských právnických osôb
v zahraničí proti riziku nesplatenia úveru „Ik“
možno nazrieť v Exportno-importnej banke Slovenskej republiky a na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Ing. Vladimír Dvořáček, v. r.
generálny riaditeľ sekcie finančného trhu
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2008,
ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2005 č. MF/8338/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, o obsahovom
vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky
na zverejnenie pre Národnú banku Slovenska
Referent: Ing. Ľubomír Kučera, tel.: 02/5958 3484
Číslo: MF/11881/2008-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 MF/8338/2005-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, o obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre Národnú banku Slovenska (oznámenie č. 608/2005 Z. z.), sa dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 2 sa písmeno f) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6. dohľad nad finančným trhom.“.
2. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 6a
Prechodné ustanovenie
Podľa tohto opatrenia sa postupuje do dňa zavedenia meny euro v Slovenskej republike.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. mája 2008.

Ján Počiatek
minister financií
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Oznámenie
o oprave textu v opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007
č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej
závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva,
ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť,
ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie
a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov
Vo Finančnom spravodajcovi 13/2007 (str. 718) v § 10 ods. 28 sa vkladá za predložku „pri“ slovo „postupnej“.

Ing. Viera Laszová, v. r.
riaditeľka odboru pre legislatívu
a metodiku účtovníctva
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Rozhodnutia vyšších územných celkov
o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu

34

Nitriansky samosprávny kraj
Vybavuje: Ing. Pavlíková, tel.: 037/6922945
Číslo spisu: 1842/2008

V Nitre 11. 4. 2008

Cenový výmer č. 1/2008
Nitriansky samosprávny kraj podľa § 11 a § 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9 .decembra 2003, prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre prevádzkovateľa:
Obec Diakovce
Peredská 118
925 81 Diakovce
IČO: 00305898
Klasifikácia produkcie:
93.03.12

Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom
zariadení do zákonnej lehoty pochovania
70 Sk

Použitie chladiaceho zariadenia na 48 hodín
Uvedená maximálna cena je konečná.
Obec Diakovce nie je plátcom dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 15. apríla 2008.
Doc. Ing. Milan Belica, PhD., v. r.
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja

Vybavuje: Ing. Pavlíková, tel. 037/6922945
Číslo spisu: 1849/2008

V Nitre 11. 4. 2008

Cenový výmer č. 2/2008
Nitriansky samosprávny kraj podľa § 11 a § 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti
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vyšších územných celkov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre prevádzkovateľa:
Obec Veľký Kýr
Námestie sv. Jána č. 1
941 07 Veľký Kýr
IČO: 00309109
Klasifikácia produkcie:
93.03.12

Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania

Použitie chladiaceho zariadenia – za prvé dva dni
– za tretí a každý ďalší deň
Uvedená maximálna cena je konečná.
Obec Veľký Kýr nie je plátcom dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 15. apríla 2008.
Doc. Ing. Milan Belica, PhD., v. r.
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja

200 Sk
80 Sk
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Žilinský samosprávny kraj
Číslo spisu: 271/2008/OF-003
Referent: Ing. Vnuková, tel. 041/5032222

V Žiline 14. 4. 2008

Cenový výmer č. 2/2008
Žilinský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003 z 9. decembra 2003 § 2 ods. 2, Prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:
FUNERAL &, spol. s r. o.
Makovického 10
010 01 Žilina
IČO 36 394 777
Klasifikácia produkcie
93.03.11

Prevádzka cintorínov a krematórií
Spopolnenie zomrelého a ostatkov v rakve vrátane uloženia popola
do úradnej popolnice s označením.
4 879 Sk

Spopolnenie zomrelého

Klasifikácia produkcie
93.03.12

Prevádzka pohrebných ústavov
Len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania.
488 Sk

Použitie chladiaceho zariadenia za 24 hodín
Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

Ing. Juraj Blanár, v. r.
predseda
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Košický samosprávny kraj
Číslo spisu: 489/2008-RU13
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

V Košiciach 3. 4. 2008

Cenový výmer č. 2/2008
Košický samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru
pre:
Obec Boľ
Hlavná 216
076 53 Boľ
IČO: 00 331 333
Klasifikácia produkcie:
93.03.12

Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania

Prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení za každý započatý deň
Uvedená maximálna cena je konečná.
Obec Boľ nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda

150 Sk
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Prešovský samosprávny kraj
Číslo spisu: 1379/2008/ODDRC-003
Referent: Bc. Matisková, 051 7460494

V Prešove 27. 3. 2008

Cenový výmer č. 2/2008
Prešovský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 01/R/2003 z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne
ceny tovaru pre:
Obec Želmanovce
086 44 Kukova
IČO: 322 776
Klasifikácia produkcie:
93.03.12

Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania
144 Sk/48 hodín

Použitie chladiaceho zariadenia
Uvedené maximálne ceny sú konečné.
Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.

MUDr. Peter Chudík, v. r.
predseda PSK

Číslo spisu: 1506/2008/ODDRC-005
Referent: Bc. Matisková, 051 7460494

V Prešove 7. 4. 2008

Cenový výmer č. 3/2008
Prešovský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:
Obec Vikartovce
Vikartovce 159
059 19 Vikartovce
IČO: 00326691
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Klasifikácia produkcie:
93.03.12

Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania
200 Sk/deň

Prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
Uvedené maximálne ceny sú konečné.
Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 15. apríla 2008.

MUDr. Peter Chudík, v. r.
predseda PSK

Číslo spisu: 1723/2008/ODDRC-004
Referent: Bc. Matisková, 051 7460494

V Prešove 10. 4. 2008

Cenový výmer č. 4/2008
Prešovský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru
pre:
Obec Kapušany
Hlavná 104/6
082 12 Kapušany
IČO: 36 72 39
Klasifikácia produkcie:
93.03.11

Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasypania,
prvotné úpravy a odvoz prebytočnej zeminy

Výkop hrobu – letné obdobie od 01. 04. do 31. 10.
1. Výkop hrobu do hĺbky 220 cm
2. Výkop hrobu do hĺbky 160 cm
3. Výkop detského hrobu

1 500 Sk
1 200 Sk
500 Sk

Výkop hrobu – zimné obdobie od 01. 11. do 31. 03.
1. Výkop hrobu do hĺbky 220 cm
2. Výkop hrobu do hĺbky 160 cm
3. Výkop detského hrobu

1 800 Sk
1 500 Sk
600 Sk
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Klasifikácia produkcie:
93.03.12

Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania
200 Sk

Použitie chladiaceho zariadenia za každý započatý deň
Uvedené maximálne ceny sú konečné.
Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 15. apríla 2008.
MUDr. Peter Chudík, v. r.
predseda PSK

Číslo spisu: 1965/2008/ODDRC-003
Referent: Bc. Matisková, 051/7460494

V Prešove 11. 4. 2008

Dodatok č. 1
k cenovému výmeru č. 6/2005
1. V prvom odseku, ktorý znie: „Prešovský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003 z 9. decembra 2003 § 2 ods. 2, Prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje
rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov vydáva rozhodnutie, ktorým
určuje maximálne ceny tovaru pre: Verejnoprospešné služby mesta Snina, Budovateľská
2202/10, 069 01 Snina, IČO: 00351849“
sa vypúšťa:
„Verejnoprospešné služby mesta Snina, Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, IČO: 00351849“
a nahrádza:
„Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
IČO: 43 904 157“.
2. Ostatné ustanovenia cenového výmeru č. 6/2005 zo dňa 29. 12. 2005 sa nemenia.
3. Dodatok č. 1 k cenovému výmeru č. 6/2005 nadobúda účinnosť 15. apríla 2008.

MUDr. Peter Chudík, v. r.
predseda PSK
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Banskobystrický samosprávny kraj
Číslo spisu: 2030/2008/ODDF-017
Referent: Tureková, tel.: 048/4325539

V Banskej Bystrici 15. 4. 2008

Cenový výmer č. 5/2008
Banskobystrický samosprávny kraj v zmysle § 11 a § 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003 § 2 ods. 2, Prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:
Bytové hospodárstvo, s. r. o.
T. Vansovej 1231/23
050 01 Revúca
IČO: 31674020
Klasifikácia produkcie:
93.03.11

Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov, pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasypania,
prvotné úpravy odvoz prebytočnej zeminy

Jednohrob

– (230 x 105 x 220)

2 500 Sk

Dvojhrob

– (230 x 220 x 220)

3 750 Sk

Klasifikácia produkcie:
93.03.12

Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania

Použitie chladiaceho zariadenia

350 Sk/deň

Uvedené maximálne ceny sú s DPH.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 21. apríla 2008.

Doc. Ing. Milan Murgaš, CSc., v. r.
predseda BBSK

Finančný spravodajca · Vydavateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky · Redakcia: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, telefón 02/59 58 22 09,
web: www.finance.gov.sk · Administrácia, distribúcia a objednávky: Poradca
podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina, telefón:
041/70 53 222, fax: 041/70 53 343, e-mail: sluzby@epi.sk, web: www.epi.sk
· Reklamácie vybavuje administrácia na telefónnom čísle 041/70 53 222
· Predajňa Finančného spravodajcu: Jesenského 5, 811 01 Bratislava, telefón:
02/54 41 29 06 · Ďalší predaj zabezpečujú: SÚVAHA, spol. s r. o., Prievozská
14/A, 821 09 Bratislava 2 · ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava · DAMI,
Egrešova 2, 812 07 Bratislava · Ing. PIŠTEK - FREDDIE, Borská 1, 841 04 Bratislava
· Jana Sádecká - Živnostník, Námestie Slovenskej republiky 24, 014 01 Bytča
· Kníhkupectvo Amicus, Jesenského 2, 929 01 Dunajská Streda · Kníhkupectvo MB,
Štefánikova 870, 020 01 Púchov · Ekonomická kancelária - Vladimír Chlebec, Štefánikova 51, 949 01 Nitra · ŠEVT-Kniha, Daniel Smatana, Kmeťkova 26, 949 01
Nitra · Kníhkupectvo DUMA, Dolná 35, 974 01 Banská Bystrica · MODUL s. r. o.
Dom knihy, Braneckého 7, 913 01 Trenčín · MODUL s. r. o. Dom knihy, Mierové námestie 31, 913 01 Trenčín · Tomusová Zlatica - „A JE TO!”, Križovatka, 969 01
Banská Štiavnica · Kníhkupectvo - Mária Frgolcová, ČSA 7, 977 01 Brezno · Kníhkupectvo MARSAB, Hlavná 29, 040 01 Košice · Kníhkupectvo MARSAB, Hlavná
41 080 01 Prešov · Journal - Sýkora Jozef, Ružová 50, 040 11 Košice · LUMA PRESS, 26. novembra, 066 01 Humenné.
Informácia odberateľom:
Finančného spravodajcu obdrží odberateľ do 10 dní odo dňa pripísania platby na
účet distribútora. Finančný spravodajca vychádza podľa potreby. Cena Finančného
spravodajcu sa vyberá formou preddavkov vo výške určenej distribútorom. V cene nie
je zahrnuté poštovné. Záverečné vyúčtovanie sa vykoná po dodaní posledného čísla
ročníka na základe skutočného počtu a rozsahu všetkých čísiel Finančného spravodajcu. Pri kontakte s administráciou vždy uvádzajte číslo zákazníka. Distribútor sa zaväzuje odpovedať na reklamácie do 10 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie
týkajúce sa nedodania niektorého čísla Finančného spravodajcu treba uplatniť do
30 dní od dátumu doručenia nasledujúceho čísla Finančného spravodajcu.

