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ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
 Prehľad vybraných právnych predpisov  

za mesiac apríl 2018  

 
Milé kolegyne, vážení kolegovia,  
v priebehu apríla bolo v Zbierke zákonov publikovaných 
niekoľko právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú rôznych 
oblastí činnosti miestnej územnej samosprávy.  
Ide napríklad o sociálne veci vo vzťahu k sociálnoprávnej 
ochrane detí a sociálnej kuratele, zákon o premávke na 
pozemných komunikáciách, brannú povinnosť a doplnkové 
dôchodkové poistenie a končiac dotáciami v pôsobnosti 
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 
investície a informatizáciu a končiac vyhláškou ÚVO, ktorou 
sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, 
finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri 
súťaži návrhov.  
 
Michal Sýkora, predseda ZMOS     

     

 
 

 

Predmet:  

•  Prehľad vybraných predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke 

zákonov SR za mesiac apríl 2018.  

Prehľad vybraných právnych predpisov  
1. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Čiastka: 38                                                
Účinnosť: od 1. apríla   2018, okrem § 7 ods. 4 druhej vety, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2020 

Vyhláška bližšie upravuje zmenené inštitúty a nové inštitúty zavedené do zákona č. 305/2005 Z. z. o 
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v zmysle novely č. 61/2018 Z. z.. 

 
2. Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
Čiastka: 40                                                   

PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV 
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Účinnosť: od 13. apríla  2018, okrem čl. VI, čl. IX a čl. X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2018, čl. I, čl. II 
bodov 1, 4 až 7 a 9 až 25, čl. III až V, čl. VII bodov 1 až 5, 7 až 40, čl. VIII, čl. XI a čl. XII bodov 2 až 4, ktoré 
nadobúdajú účinnosť 20. mája 2018, čl. VII bodu 6 a čl. XII bodu 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020. 

 
Tento zákon upravuje:  

a) technické požiadavky a schvaľovanie vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických 
jednotiek a nebezpečných častí alebo vybavenia vrátane ich overovania na účely schvaľovania na 
prevádzku v cestnej premávke, 

b) podmienky uvádzania a sprístupňovania vozidiel, systémov, komponentov, samostatných 
technických jednotiek a nebezpečných častí alebo vybavenia na trhu a dohľad nad trhom, 

c) práva a povinnosti osôb, ktoré vyrábajú, uvádzajú na trh alebo sprístupňujú na trhu alebo uvádzajú 
do prevádzky v cestnej premávke vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, 
nebezpečné časti alebo vybavenia, 

d) doklady vozidla, 
e) podmienky prevádzky vozidiel v cestnej premávke, 
f) povinnosti prevádzkovateľov vozidiel, 
g) zákazy na trhu v súvislosti s vozidlami, systémami, komponentmi, samostatnými technickými 

jednotkami a nebezpečnými časťami alebo vybavením a s tým spojenými službami, 
h) vyradenie vozidiel z prevádzky v cestnej premávke, 
i) cestnú technickú kontrolu, 
j) systém kontroly upevnenia nákladu, 
k) poverovanie osôb výkonom technických služieb a ich činnosti, 
l) technickú kontrolu, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú stanice technickej kontroly, 
m) emisnú kontrolu, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská emisnej kontroly, 
n) kontrolu originality, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská kontroly originality, 
o) montáž plynových zariadení, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská montáže 

plynových zariadení. 
p) technické požiadavky a typové schvaľovanie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, 
q) podmienky uvádzania spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov na trh, ich 

sprístupnenie na trhu a dohľad nad trhom, 
r) práva a povinnosti osôb, ktoré vyrábajú, uvádzajú na trh alebo sprístupňujú na trhu spaľovacie 

motory necestných pojazdných strojov. 
s) pôsobnosť orgánov verejnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto 

zákonom. 
Potreba prijatia zákona č. 106/2018 Z. z. vyplynula zo skutočnosti, že smernice, z ktorých vychádzal 

zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov boli zrušené a nahradené novými smernicami a tiež skutočnosť, že zákon č. 725/2004 Z. z. 

bol od jeho prijatia 19 novelizovaný. Od roku 2004 sa predpisy pre schvaľovanie vozidiel zásadným spôsobom 

zmenili. Aj keď boli vykonané čiastkové zmeny prostredníctvom noviel zákona č. 725/2004 Z. z., bolo potrebné 

celý systém schvaľovania komplexne zmeniť a nanovo upraviť v novom zákone o prevádzke vozidiel.  

Potreba zmeny sa týkala aj oblasti dohľadu nad trhom, ktorú upravoval zákon č. 725/2004 Z. z. o 

podmienkach prevádzky vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prijatie zákona č. 106/2018 Z. z. bolo tiež reakciou Slovenskej republiky na povinnosť transponovať do 

právneho poriadku smernice prijaté Európskym parlamentom a Radou v apríli 2014, ktoré sa týkali opatrení o 

technickom stave vozidiel, ktoré v Európskej únii harmonizujú požiadavky v oblasti kontrol technického stavu 

vozidiel, v oblasti cestných technických kontrol a v oblasti evidencie registračných dokladov.  

Zákonom č. 106/2018 Z. z. dochádza k sústredeniu právnej úpravy obsiahnutej vo viacerých zákonoch, 

nariadeniach a vyhláškach do jedného právneho predpisu, a teda k sprehľadneniu právnej úpravy v danej 
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oblasti. Účelom zákona je predovšetkým vytvoriť podmienky na to, aby vozidlá v cestnej premávke spĺňali 

ustanovené podmienky a dosiahnuť, aby prevádzkou vozidla nebola ohrozená bezpečnosť, životné prostredie 

alebo verejné zdravie a neboli poškodzované cesty. 

V Čl. II. zákon č. 106/2018 Z. z. novelizuje zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov. Bližšie boli zmeny konkretizované v komunálnom spravodajcovi č. 17/2018. 

V Čl. IV. došlo k zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov v časti VI. Doprava v položkách 65, 67, 68, 68a, 69a, 72, 72a, 73, 73a, 

78, 78a, 78b, 80. 

V Čl. VII. sa mení zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Zmeny sa dotýkajú predovšetkým evidencie vozidiel, nahlasovania zmien 

v evidencii vozidiel, upevňovania nákladu, vyraďovania vozidiel z evidencie. 

V Čl. XI. sa mení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Ak občan odovzdá staré vozidlo na spracovanie, spracovateľ starého vozidla bude povinný 

vydať držiteľovi vozidla okrem potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovane aj potvrdenie o vyradení 

vozidla z evidencie. Taktiež aj osoba oprávnená na zber starých vozidiel  okrem potvrdenia o prevzatí starého 

vozidla na spracovanie vystaví aj potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie a jeden exemplár odovzdá držiteľovi 

starého vozidla. Vzor potvrdenia o vyradení vozidla z evidencie ustanoví ministerstvo vo vykonávacom predpise. 

 
3. Zákon č. 107/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  
Čiastka: 40                                                                                         
Účinnosť: od 1. mája   2018 

V Čl. I. zákon č. 107/2018 Z. z. mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z. z. o 
alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Podľa právnej úpravy platnej 
do 30. 4. 2018 vojenský útvar uhrádzal náklady na náhradu mzdy zamestnávateľovi za zamestnanca za čas 
pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky vrátane nevyhnutného času na 
prepravu z miesta trvalého pobytu do miesta pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl a späť. 
Aplikačná prax ukázala potrebu upraviť náhradu príjmu aj v prípade, ak vojak v zálohe zaradený do aktívnych 
záloh nemá postavenie zamestnanca, ale je napríklad samostatne zárobkovo činnou osobou. Zamestnávateľovi 
sa od 1. mája 2018 okrem náhrady mzdy za zamestnanca budú refundovať aj náklady spojené s platením 
poistného na sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie.  

 
4. Zákon č. 109/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom 
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony  
Čiastka: 40                                                                               
Účinnosť: od 1. mája 2018 okrem čl. I bodov 1 až 3, 5 a 6, 8 až 70, 72 a 73, 75 až 79, 81 až 86, 88 až 102 a 104, 
čl. II a VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019. 

V Čl. I zákona č. 109/2018 Z. z. sa novelizuje zákon č. č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom 
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom novelizácie je 
predovšetkým úprava a doplnenie podmienok pre výkon činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 
prebratím jednotlivých ustanovení smernice (EÚ) 2016/2341 a smernice 2014/50/EÚ.  

Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 650/2004 Z. z. platenie príspevkov zamestnávateľa, ich výšku a obdobie od 
vzniku právneho vzťahu, na základe ktorého je fyzická osoba zamestnancom, počas ktorého zamestnávateľ nie 
je povinný platiť príspevky, možno v rozsahu ustanovenom zákonom dohodnúť v kolektívnej zmluve a ak u 
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zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, so splnomocnenými zástupcami zamestnancov. Čakacie 
obdobie nemôže trvať viac ako jeden rok.  

Podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 650/2004 Z. z. účastník, ktorý požiada doplnkovú dôchodkovú 
spoločnosť o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku a nevznikol mu nárok na výplatu starobného 
dôchodku resp. predčasného starobného dôchodku z I. piliera bude môcť poberať dávku z doplnkového 
dôchodkového sporenia až po dovŕšení dôchodkového veku určeného v súlade so zákonom o sociálnom 
poistení. 

 
5. Zákon č. 110/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v 
znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
Čiastka: 40                                                                             
Účinnosť: od 1. júla 2018 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2018, a čl. I bodu 49 a § 23 ods. 3 v 
bode 52, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2018 

V Čl. I. sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 

Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a to predovšetkým v oblasti usporiadania vlastníctva 

spoločnej nehnuteľnosti ako aj v oblasti nadobudnutia vlastníctva podielov spoločnej nehnuteľnosti 

spoluvlastníkmi alebo samotným spoločenstvom, a tiež v oblasti vzťahov spoločenstva s fondom a so správcom. 

Novelizáciou sa upravuje aj oblasť úpravy ustanovení o predkupnom práve. 

V Čl. III. sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach 

na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. Povinnosť fondu prenajímať pozemky 

uvedené v § 16 ods. 1 cit. zákona sa nevzťahuje na podiely na spoločnej nehnuteľnosti, ktorej vlastníci sú 

členmi pozemkového spoločenstva. 

V Čl. IV. sa dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 

poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
6. Zákon č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky 
pre investície a informatizáciu 
Čiastka: 40                                                                    
Účinnosť: od 1. mája 2018 

Tento zákon upravuje rozsah, účel, podmienky, spôsob a kontrolu poskytovania dotácií v pôsobnosti 

Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, vyhodnocovanie žiadosti o 

poskytnutie dotácie a zverejňovanie informácií úradom. Dotáciu možno poskytnúť na podporu 

a) informatizácie spoločnosti, 

b) rozvoja investičného prostredia v Slovenskej republike, 

 c) implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. 

Žiadateľom v zmysle zákona č. 111/2018 Z. z. môže byť aj obec. 

Poskytnutie dotácie schvaľuje vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a 

informatizáciu na základe odporúčania najmenej trojčlennej komisie, ktorá vyhodnocuje žiadosti a ktorú 

zriaďuje vedúci úradu ako poradný orgán. 

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vykonáva finančnú 

kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 
7. Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  
Čiastka: 41                                                                           
Účinnosť: od 1. mája 2018 s výnimkami 
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Tento zákon ustanovuje subjekty sociálnej ekonomiky, sociálne podniky, organizácie sektora sociálnej 

ekonomiky, poskytovanie podpory pre podniky v širšom priestore sociálnej ekonomiky a vymedzuje sektor 

sociálnej ekonomiky a štátnu správu v oblasti sociálnej ekonomiky. 

Ustanovenie § 23 prijatého právneho predpisu definuje a upravuje servisné poukážky. Servisné 

poukážky sú prostriedky na poskytovanie pomoci na podporu dopytu. Servisné poukážky majú mať povahu 

ceniny a môže ich vydávať ministerstvo práce v nominálnej hodnote 10 eur. Predaj a odkúpenie servisných 

poukážok mohli vykonávať štátne orgány, obce a vyššie územné celky.  

V Čl. III. sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Ustanovenie 

§ 9a ods. 8 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov sa dopĺňa o písm. f) a teda 

ust. § 9a ods. 1 až 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov, ktoré definujú 

podmienky a povinnosti prevodov vlastníctva majetku obce sa nepoužijú pri prevode nehnuteľného majetku 

obce do vlastníctva registrovaného sociálneho podniku ako formy investičnej pomoci. 

Ustanovenie § 9a ods. 9 zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa 

dopĺňa o písm. d.), čím dochádza k zaradeniu nájmu nehnuteľného majetku obce registrovanému sociálnemu 

podniku ako formy investičnej pomoci medzi výnimky pri ktorých obec nie je povinná postupovať pri 

prenechávaní majetku obce do nájmu primeraným použitím ustanovení § 9a ods. 1 až 3 a 5 až 7, a to najmenej 

za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci 

toho istého druhu alebo porovnateľné veci. 

V Čl. VI. sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a 

doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

dopĺňa  tak, že zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom z fondu 

príspevok na servisné poukážky alebo na tovary a služby dodávané alebo poskytované registrovaným sociálnym 

podnikom. 

V Čl. XV. v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa: 

 ust. § 17 ods. 2 dopĺňa o písm. m), čím sa možnosť správcu dane všeobecne záväzným 
nariadením ustanoviť zníženie dane z pozemkov alebo oslobodiť od dane z pozemkov rozširuje 
o pozemky vo vlastníctve registrovaného sociálneho podniku. 

 ust. § 17 ods. 3 dopĺňa o písm. g), čím sa možnosť správcu dane všeobecne záväzným 
nariadením ustanoviť zníženie dane alebo oslobodenie od dane zo stavieb alebo od dane 
z bytov rozširuje o stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve registrovaného sociálneho 
podniku. 

V Čl. XVIII. dochádza v súvislosti s prijatím zákona č. 112/2018 Z. z. k novelizácii zákona  č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
8. Zákon č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona 
č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
Čiastka: 41                                                                                   
Účinnosť: od 1. júla   2018 

V čl. II. sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a 
rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V § 12 ods. 1 písm. 
d) cit. zákona sa dopĺňa, že dotácia sa môže poskytnúť žiadateľovi o dotáciu, ktorým je obec. 
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9. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 118/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre 
nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov  
Čiastka: 42                                                                                         
Účinnosť: od 20. apríl 2018 
 Touto vyhláškou sa mení finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a 
finančný limit pri súťaži návrhov, a to nasledovne:  
„§1  

Finančný limit pre nadlimitnú zákazku je 

a) 144 000 eur 

1. pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo 

zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona, 

2. pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 1, 

 b) 221 000 eur 

1. pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) zákona, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo 

zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona, 

2. pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe č. 1, 

 c) 750 000 eur pre verejného obstarávateľa, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 

zákona, 

 d) 443 000 eur pre obstarávateľa, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby 

okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona, 

 e) 1 000 000 eur pre obstarávateľa, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona, 

 f) 443 000 eur, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo 

poskytnutie služby, 

 g) 5 548 000 eur pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných 

prác. 

 § 2 

 Finančný limit pre nadlimitnú koncesiu je 5 548 000 eur pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa. 

§ 3 

 Finančný limit pri súťaži návrhov je 

a) 144 000 eur pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona, 

 b) 221 000 eur pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) zákona, 

 c) 443 000 eur pre obstarávateľa.“ 

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 153/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre 

nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.  

 

 
Vydáva: ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 

 
Redakčná rada: Michal Sýkora, predseda ● JUDr. Jozef Sotolář, podpredseda ● PhDr. Michal Kaliňák, tajomník 

 
www.zmos.sk, EV 5286/15 

 


