JUDr. Milan Gombala, Lučenec, ul. Slovenskej republiky rád č. 13, PSČ 984 01
Obce z okresu Lučenec
Klub starostov obcí Poltár
V Lučenci, 15.11.2021
Vec : Úlohy vyplývajúce z novely zákona – zverejneného v Zbierke zákonov SR pod č.
412/2021 Z.z – mimoriadna informácia č. 63
___________________________________________________________________________
Vážená pani primátorka,
Vážené panie starostky,
Vážení páni starostovia,
V Zbierke zákonov SR bol dňa 15. novembra 2021 pod č. 412/2021 Z.z. zverejnený
ZÁKON, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou
pandémie ochorenia COVID-19.
V tejto mimoriadnej informácii uvádzam len zmeny vyplývajúce z novely, ktoré
priamo súvisia s výkonom samosprávnych činností miest a obcí, s preneseným výkonom
štátnej správy, zamestnávaním zamestnancov a úlohami súvisiacimi s dodržiavaním
opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrení pri
ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného zdravotníctva,
sociálnym zabezpečením zamestnancov a možnosťami kontroly dodržiavania
nariadených opatrení.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov sa mení dopĺňa - § 29 vrátane nadpisu znie:
§ 29 Priestupky na úseku zdravotníctva
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) úmyselne zmarí, sťaží alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo služieb
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo sa nepodrobí povinnému vyšetreniu
alebo liečeniu,
b) v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo pre jej poskytovanie hrubo
znevažuje, uráža alebo ohrozuje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, prijímateľa
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckeho pracovníka, zamestnanca poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti alebo inú osobu podieľajúcu sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti
verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom,
c) sfalšuje alebo zámerne vyhotoví nepravdivý výpis zo zdravotnej dokumentácie, potvrdenie
týkajúce sa zdravotného stavu osoby alebo potvrdenie týkajúce sa poskytnutej zdravotnej
starostlivosti, alebo kto si nechá vyhotoviť alebo použije nepravdivý výpis zo zdravotnej
dokumentácie, nepravdivé potvrdenie týkajúce sa zdravotného stavu osoby alebo nepravdivé
potvrdenie týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti, alebo kto zneužije zdravotnú
dokumentáciu,
d) poruší povinnosť pri zaobchádzaní s jedmi, omamnými látkami, psychotropnými látkami
alebo inými látkami škodlivými zdraviu.

(2) Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 1 000 eur, za
priestupok podľa odseku 1 písm. d) pokutu do 165 eur a zákaz činnosti do jedného roku.
(3) Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) možno v blokovom konaní alebo v rozkaznom
konaní uložiť pokutu do 500 eur.
(4 Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) spáchané počas mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu možno uložiť pokutu do 1 500 eur; v blokovom
konaní alebo v rozkaznom konaní do 700 eur.
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov sa dopĺňa :
V § 250b sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Ak počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení
alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného
zdravotníctva vydaných na základe osobitného predpisu, ktorým sa pre zamestnávateľa
upravuje dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným dokladom, zamestnanec
nepredložil zamestnávateľovi príslušný doklad preukazujúci skutočnosti podľa osobitného
predpisu alebo zamestnanec, ktorý nepredložil tento doklad, odmietol možnosť bezplatného
otestovania ponúknutú zamestnávateľom a zamestnávateľ mu z tohto dôvodu neumožnil
vstup na pracovisko a výkon práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady
mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
(7) Ak nebol vydaný osobitný predpis podľa odseku 6, zamestnávateľ môže postupovať podľa
odseku 6, ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci podľa
osobitných predpisov vrátane takého spôsobu organizácie práce, ktorý vylúči alebo zníži
nebezpečenstvo šírenia prenosného ochorenia; v tomto prípade nejde o prekážku v práci na
strane zamestnanca.“.
Za § 250b sa vkladá § 250ba, ktorý znie:
§ 250ba Podmienky zabezpečenia bezplatného dodania testov podľa § 250b ods. 6 určí vláda
Slovenskej republiky.
Ustanovenia § 250b ods. 6 a 7 sa od 1. mája 2022 nepoužijú.“.
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa dopĺňa
takto:
Za § 293fek sa vkladá § 293fel, ktorý znie:
§ 293fel
Ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla po 30. novembri 2021,
a) ustanovenia § 293er ods. 1 a 2 a § 293fek ods. 3 sa nepoužijú,
b) suma úrazového príplatku podľa § 293fek ods. 1 je
1. 55 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od
prvého dňa do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti,
2. 25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od
štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.“.
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dopĺňa
§ 13ba, ktorý vrátane nadpisu znie:
§
13ba
Prechodné
ustanovenia
počas
trvania
mimoriadnej
situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v
súvislosti s ochorením COVID-19 sa nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej

neschopnosti z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia uplatňuje u zamestnávateľa
oznámením vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení sa mení a dopĺňa takto:
V § 48 sa odsek 4 dopĺňa písmenami ab) a ac), ktoré znejú:
„ab) dočasné podmieňovanie vstupu zamestnanca na pracovisko zamestnávateľa
preukázaním sa potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo
potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu
na ochorenie COVID-19 alebo vykonaním testu na ochorenie COVID-19 u zamestnávateľa;
potvrdenie, ktorým sa zamestnanec preukazuje musí byť platné v zmysle nariadeného
opatrenia; úrad verejného zdravotníctva nariadi opatrenie na základe rozhodnutia vlády
Slovenskej republiky,
ac) registrovanie osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou
vyplnením elektronického formulára na webovom sídle, ktorého prevádzkovateľom je
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, na účel spätného dohľadávania
kontaktov v leteckej doprave; na tento účel je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej
republiky ako príslušný orgán verejného zdravotníctva podľa § 3 písm. f) oprávnené spracúvať
a uchovávať osobné údaje osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou
v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, adresa trvalého pobytu, adresa
domácej izolácie alebo karantény, deň príletu na územie Slovenskej republiky, názov leteckého
dopravcu, číslo letu, číslo sedadla, krajina odletu, krajina príletu; na účel epidemiologického
vyšetrenia je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky oprávnené poskytnúť
potrebné údaje úradu verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného
zdravotníctva.“.
2.
V § 48 ods. 8, § 51 ods. 1 písm. a) a § 56 ods. 1 písm. f) sa slová „až aa)“ nahrádzajú slovami
„až ac)“.
3.
Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 52a
Povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb súvisiace so
vstupom do prevádzkových priestorov zariadení a vstupom na hromadné podujatia počas
krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19
(1) Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné požadovať od osôb vstupujúcich
do prevádzok a na hromadné podujatia splnenie podmienok podľa § 48 ods. 4 písm. z); na tento
účel sú oprávnené požadovať od osôb preukázanie totožnosti a preukázanie potvrdenia podľa
§ 48 ods. 4 písm. z).
(2) Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné odoprieť vstup do
prevádzkových priestorov zariadení alebo vstup na hromadné podujatie osobe, ktorá odmietne
preukázať splnenie podmienok podľa § 48 ods. 4 písm. z) alebo neplní opatrenia nariadené
podľa § 48 ods. 4 z dôvodu ochorenia COVID-19.
(3) Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická
osoba je oprávnená vykázať z prevádzkových priestorov zariadení alebo z hromadného
podujatia fyzickú osobu, ktorá porušuje opatrenia nariadené podľa § 48 ods. 4 z dôvodu
ochorenia COVID-19.
(4) Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor je oprávnená na zabezpečenie plnenia
opatrenia podľa odseku 3 vyžadovať súčinnosť Policajného zboru.

Za § 55 sa vkladajú § 55a a § 55b, ktoré vrátane nadpisu § 55a znejú:
§ 55a
Nariadenie uzatvorenia prevádzky počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19
(1) Ak osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor pri výkone kontroly u fyzickej osoby –
podnikateľa alebo u právnickej osoby zistí porušenie opatrení nariadených podľa § 48 ods. 4 z
dôvodu ochorenia COVID-19, môže na mieste nariadiť okamžité uzatvorenie prevádzky alebo
jej časti, a to na 30 dní.
(2) Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor je povinná o okamžitom uzatvorení prevádzky
podľa odseku 1 vyhotoviť zápisnicu s poučením o možnosti podať námietky. Jedno vyhotovenie
zápisnice odovzdá prevádzkovateľovi alebo prítomnému zamestnancovi prevádzkovateľa.
Ustanovenia § 55 ods. 4 a 5 platia rovnako.
(3) Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor je oprávnená na zabezpečenie plnenia
opatrenia podľa odseku 1 vyžadovať súčinnosť Policajného zboru.
§ 55b
V súvislosti s plnením úloh podľa zákona využitím oprávnenia zakázať vstup na určené miesto
alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste podľa osobitného zákona alebo s plnením úloh
podľa zákona z dôvodu ochorenia COVID-19 je príslušník Policajného zboru oprávnený
vyžadovať od fyzických osôb potvrdenie podľa § 48 ods. 4 písm. z).
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ
alebo právnická osoba, ak
a) poruší povinnosť podľa § 52a ods. 1 alebo 2,
b) nedodrží opatrenie podľa § 55a.“.
V § 57 ods. 41 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Správny delikt podľa odseku 33 písm. b) z dôvodu ochorenia COVID-19 môže v
blokovom konaní, okrem orgánov uvedených v prvej vete, prejednať aj orgán Policajného
zboru; za správny delikt podľa odseku 33 písm. b) z dôvodu ochorenia COVID-19 možno
v blokovom konaní uložiť pokutu do 5 000 eur. Na blokové konanie sa primerane použijú
ustanovenia o blokovom konaní pri prejednávaní priestupkov.67aa) Orgán Policajného
zboru oznamuje správny delikt prejednaný podľa druhej vety orgánu verejného
zdravotníctva. Správny delikt podľa odseku 33 písm. b) z dôvodu ochorenia COVID-19
možno prejednať aj v rozkaznom konaní; v rozkaznom konaní možno uložiť pokutu do
7 000 eur. Na rozkazné konanie sa primerane použijú ustanovenia o rozkaznom konaní
pri prejednávaní priestupkov.
§ 57 sa dopĺňa odsekom 48, ktorý znie:
(48) Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba nedodrží opatrenie podľa § 55a,
považuje sa takéto konanie za osobitne závažné porušenie povinnosti. Ak fyzická osoba –
podnikateľ alebo právnická osoba opakovane neplní povinnosti podľa § 52a ods. 1 a 2,
považuje sa to za porušenie podmienok ustanovených týmto zákonom závažným spôsobom.
Za § 63l sa vkladá § 63m, ktorý znie:
§ 63m
Ustanovenie § 48 ods. 4 písm. ab) sa od 1. mája 2022 nepoužije.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia 15. novembra 2021.
V prípade, že Úrad verejného zdravotníctva SR vydá na vykonanie úloh
vyplývajúcich z tejto novely opatrenia, ktoré sa budú týkať uvedených priestupkov,
Zákonníka práce – najmä dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným
dokladom, dočasnej pracovnej neschopnosti a náhrade príjmu pri vzniku PN po 30.
novembri 2021, určenie povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a

právnických osôb súvisiace so vstupom do prevádzkových priestorov zariadení a vstupom
na hromadné podujatia počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19, možnosť
na nariadenia okamžitého uzatvorenie prevádzky alebo jej časti na 30 dní a správnych
deliktov za porušenie opatrení, obratom Vám ich zašlem.

