
NOVELA ZÁKONA O SPOTREBNEJ DANI Z MINERÁLNEHO OLEJA. 
 

 
 

Dňa 23. 07. 2013 bol v čiastke 50 Zbierky zákonov Slovenskej republiky uverejnený zákon č. 212/2013 Z. z. 
z 25. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 212/2013 Z. z.“)  
 
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2013 okrem čl. I prvého až siedmeho bodu, ktoré nadobúdajú 
účinnosť 1. novembra 2013. 
 
Cieľom zákona č. 212/2013 Z. z. v čl. I prvého až siedmeho bodu vo všeobecnosti bolo riešiť problematiku 
týkajúcu sa nevratných obalov pri obchodovaní s vybraným minerálnym olejom. Uvedené zmeny v ustanoveniach 
zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 98/2004 Z. z.“) upravujúce minimálnu hranicu objemu obalu, v ktorom sa prepravuje vybraný minerálny olej, 
majú vplyv na posúdenie skutočnosti, či subjekt má alebo nemá povinnosť evidovať sa ako obchodník 
s vybraným minerálnym olejom, čo úzko súvisí s ďalšími povinnosťami, ktoré mu vyplývajú z jednotlivých 
ustanovení zákona č. 98/2004 Z. z. pri obchodovaní s vybraným minerálnym olejom. Vo všeobecnosti možno 
konštatovať, že došlo k zjednodušeniu podmienok pre daňové subjekty pri obchodovaní s vybraným minerálnym 
olejom, pričom cieľ zavedenia tohto ustanovenia zostáva zachovaný. 
 
 Stručná informácia o niektorých zmenách zákona č. 98/2004 Z. z.  
.   
  minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 71, 2710 19 91 až 2710 19 99 a 3403 19 10 bude 

podliehať kontrole a postupu pri preprave na daňovom území v prípade, že bude prepravovaný voľne, 
automobilovými cisternami alebo železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 150 litrov 
a minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87, len ak je 
prepravovaný voľne, automobilovými cisternami alebo železničnými cisternami alebo v obaloch väčších 
ako 230 litrov. 
 

 Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s minerálnym olejom (zadefinovaný 
v ustanovení § 25a ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z.) a ak je tento vybraný minerálny olej prepravovaný voľne, 
automobilovými cisternami, železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 150 litrov, okrem 
vybraného minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87, 
musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom. Osoba, 
ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s vybraným minerálnym olejom kódu 
kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87, musí požiadať colný úrad o vydanie 
povolenia na obchodovanie len, ak je tento vybraný minerálny olej prepravovaný voľne, automobilovými 
cisternami, železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 230 litrov. 

 

 Osoba, ktorá chce od 1. novembra 2013 obchodovať s vybraným minerálnym olejom v znení zákona 
č. 98/2004 Z. z. účinného od 1. novembra 2013, je povinná do 30. septembra 2013 požiadať colný 
úrad o vydanie povolenia na obchodovanie podľa § 25a v znení zákona č. 98/2004 Z. z. účinnom 
od 1. novembra 2013. 

 

 Osoba, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 
2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87 v znení zákona č. 98/2004 Z. z. účinnom do 31. októbra 
2013, a ktorá obchodovala s týmto vybraným minerálnym olejom v obaloch menších ako 230 litrov 
sa nepovažuje za obchodníka s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení zákona 
č. 98/2004 Z. z. účinnom od 1. novembra 2013 a povolenie na obchodovanie jej k 1. novembru 2013 
zaniká, ak neoznámi colnému úradu do 31. októbra 2013, že chce byť obchodníkom 
s vybraným minerálnym olejom v znení zákona č. 98/2004 Z. z. účinnom od 1. novembra 2013. 

 
 
 



 NOVÉ ZNENIE ZÁKONA O NÚDZOVÝCH ZÁSOBÁCH ROPY A ROPNÝCH VÝROBKOV A O RIEŠENÍ 
STAVU ROPNEJ NÚDZE.    

 
 Dňa 01. 08. 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných 

výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon č. 218/2013 Z. z.“), ktorým sa zrušuje čl. I zákona č. 373/2012 Z. z. o núdzových zásobách ropy 
a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore 
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 373/2012 Z. z.“). 

 Do dňa prevzatia núdzových zásob Agentúrou pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov postupujú colné 
úrady podľa doterajších predpisov (zákon č. 373/2012 Z. z.). Vybraný podnikateľ je povinný platiť poplatok 
na nakladanie s núdzovými zásobami podľa doterajších predpisov. Na vrátenie poplatku na nakladanie 
s núdzovými zásobami sa vzťahujú doterajšie predpisy; nárok na vrátenie poplatku na nakladanie 
s núdzovými zásobami zaniká 31. januára 2014. 

 


