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Pozmeňujúci návrh  355 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 2 Práca 

a odchod do dôchodku v Únii – zarážka 4 a (nová) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 • záväzné pravidlá týkajúce sa 

zodpovednosti a poistenia v inom 

členskom štáte 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  356 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 2 Práca 

a odchod do dôchodku v Únii – zarážka 6 a (nová) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 • sociálne práva a podmienky 

zamestnávania vyslaných pracovníkov 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  357 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 2 Práca 

a odchod do dôchodku v Únii – zarážka 8 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

• práva a povinnosti v oblasti 

sociálneho zabezpečenia v Únii vrátane 

tých, ktoré sa týkajú poberania dôchodkov 

• práva a povinnosti v oblasti 

sociálneho zabezpečenia v Únii vrátane 

tých, ktoré sa týkajú poberania dôchodkov 

a dávok v nezamestnanosti 
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Or. en 

Pozmeňujúci návrh  358 

Julia Reda 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 3 Vozidlá 

v Únii – zarážka 6 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

• vnútroštátne pravidlá cestnej 

premávky a požiadavky na vodičov 

• vnútroštátne pravidlá cestnej 

premávky a požiadavky na vodičov, ako sú 

mýtne a emisné známky pri dočasnom 

alebo trvalom pobyte v inom členskom 

štáte 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  359 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 4: Pobyt 

v inom členskom štáte – zarážka 3 a (nová) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 • požiadavky na naturalizáciu 

a rezidenčný pobyt v inom členskom štáte 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  360 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 4: Pobyt 

v inom členskom štáte – zarážka 3 b (nová) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 • povinnosti v prípade úmrtia 

a repatriácia telesných pozostatkov 

Or. en 

 

 

Pozmeňujúci návrh  361 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 5: 

Vzdelávanie alebo stáž v inom členskom štáte – zarážka 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

• školská dochádzka v inom 

členskom štáte 

• dochádzka do jaslí, škôlky a školy 

v inom členskom štáte 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  362 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 5: 

Vzdelávanie alebo stáž v inom členskom štáte – zarážka 1 a (nová) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 • štúdium vo vzdelávacom centre pre 

dospelých v inom členskom štáte 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  363 

Julia Reda 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 6: Zdravotná 
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starostlivosť – zarážka 2 a (nová) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 • zdravotné poistenie v inom 

členskom štáte 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  364 

Kaja Kallas 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 6: Zdravotná 

starostlivosť – zarážka 2 a (nová) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 • informácie týkajúce sa sociálneho 

zabezpečenia a poistenia vrátane možnosti 

vybaviť si európsky preukaz zdravotného 

poistenia 

Or. en 

 

 

Pozmeňujúci návrh  365 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 6: Zdravotná 

starostlivosť – zarážka 2 a (nová) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 • informácie o programoch verejnej 

preventívnej zdravotnej starostlivosti  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  366 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 6: Zdravotná 

starostlivosť – zarážka 2 b (nová) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 • informácie o číslach tiesňového 

volania  

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  367 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 6: Zdravotná 

starostlivosť – zarážka 2 c (nová) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 • odchod do domova dôchodcov 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  368 

Julia Reda 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 7: 

Cezhraničné rodinné práva, povinnosti a pravidlá – zarážka 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

•  narodenie, osobná starostlivosť 

o maloleté deti, rodičovské práva 

a povinnosti, vyživovacia povinnosť vo 

vzťahu k deťom v cezhraničnej rodinnej 

situácii 

•  narodenie, osobná starostlivosť 

o maloleté deti, rodičovské práva 

a povinnosti, donosenie dieťaťa 

náhradnou matkou a osvojenie vrátane 

osvojenia druhým rodičom, vyživovacia 

povinnosť vo vzťahu k deťom 

v cezhraničnej rodinnej situácii 
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Or. en 

Pozmeňujúci návrh  369 

Julia Reda 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 7: 

Cezhraničné rodinné práva, povinnosti a pravidlá – zarážka 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

• život v páre s rôznou štátnou 

príslušnosťou (manželstvo, rozluka, 

rozvod, práva v rámci bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov, práva druhov) 

• život v páre s rôznou štátnou 

príslušnosťou bez diskriminácie na 

základe sexuálnej orientácie (manželstvo, 

občianske/registrované partnerstvo, 

rozluka, rozvod, práva v rámci 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 

práva druhov) 

Or. en 

 

 

Pozmeňujúci návrh  370 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 7: 

Cezhraničné rodinné práva, povinnosti a pravidlá – zarážka 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

• práva vo vzťahu k dedeniu v inom 

členskom štáte 

• práva a povinnosti vo vzťahu 

k dedeniu v inom členskom štáte, pokiaľ 

ide napríklad o daňové predpisy 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  371 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 
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Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 7: 

Cezhraničné rodinné práva, povinnosti a pravidlá – zarážka 3 a (nová) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 • právne dôsledky a práva 

v súvislosti s medzinárodnými únosmi detí 

rodičmi 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  372 

Julia Reda 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – stĺpec 1 – názov 

oblasti 8 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Spotrebitelia v cezhraničných situáciách  Práva spotrebiteľov 

Or. en 

 

 

Pozmeňujúci návrh  373 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 8: 

Spotrebitelia v cezhraničných situáciách – zarážka 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

• nákup tovaru a služieb (vrátane 

finančných) z iného členského štátu, online 

alebo osobne  

• nákup alebo prenájom tovaru, 

digitálneho obsahu, majetku alebo služieb 

(vrátane finančných) z iného členského 

štátu, online alebo osobne  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  374 

Julia Reda 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 8: 

Spotrebitelia v cezhraničných situáciách – zarážka 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

• nákup tovaru a služieb (vrátane 

finančných) z iného členského štátu, 

online alebo osobne  

• nákup tovaru a služieb (vrátane 

finančných) online alebo osobne  

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  375 

Julia Reda 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 8: 

Spotrebitelia v cezhraničných situáciách – zarážka 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

• vlastníctvo bankového účtu v inom 

členskom štáte 

• vlastníctvo bankového účtu  

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  376 

Evelyne Gebhardt 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 8: 

Spotrebitelia v cezhraničných situáciách – zarážka 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

• napojenie na verejné siete, ako sú 

plyn, elektrina, voda, telekomunikačné 

služby a internet 

• napojenie na verejné siete, ako sú 

plyn, elektrina, voda, zneškodňovanie 

odpadu, telekomunikačné služby a internet 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  377 

Julia Reda 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 8: 

Spotrebitelia v cezhraničných situáciách – zarážka 5 a (nová) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 • bezpečnosť a ochrana výrobkov 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  378 

Julia Reda 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 8: 

Spotrebitelia v cezhraničných situáciách – zarážka 5 b (nová) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 • záruky, uplatňovanie nárokov 

spotrebiteľov na nápravu a odškodnenia 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  379 

Julia Reda 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 8: 

Spotrebitelia v cezhraničných situáciách – zarážka 5 c (nová) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 • súdne postupy pre spotrebiteľov 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  380 

Julia Reda 
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Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 8 a (nová): 

Práva občanov a osôb s pobytom 

 

Text predložený Komisiou 

Oblasť INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PRÁV, POVINNOSTÍ A 

PRAVIDIEL 

  

  

  

 

Pozmeňujúci návrh 

Oblasť INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PRÁV, POVINNOSTÍ A 

PRAVIDIEL 

Práva občanov 

a osôb 

s pobytom 

• predkladanie administratívnych a súdnych petícií 

 • predkladanie petícií verejným inštitúciám 

 • uznanie rodu 

 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  381 

Julia Reda 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov – tabuľka – oblasť 8 b (nová): 

Ochrana osobných údajov 

 

Text predložený Komisiou 

Oblasť INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PRÁV, POVINNOSTÍ A 

PRAVIDIEL 

  

 

Pozmeňujúci návrh 

Oblasť INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PRÁV, POVINNOSTÍ A 

PRAVIDIEL 

Ochrana • uplatňovanie práv osôb v zmysle všeobecného nariadenia 
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osobných 

údajov 

o ochrane údajov (oddiely 2 – 4 všeobecného nariadenia o ochrane 

údajov: informácie a prístup k osobným údajom, oprava a výmaz 

údajov, námietky) 

 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  382 

Othmar Karas a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú podnikov – tabuľka – oblasť 1: Začatie, 

vedenie a ukončenie podnikania – zarážka 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

• registrácia podniku (postupy pri 

registrácii a právne formy podnikania) 

• registrácia podniku, zmena 

a ukončenie podnikania (postupy pri 

registrácii a právne formy podnikania) 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  383 

Julia Reda 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú podnikov – tabuľka – oblasť 1: Začatie, 

vedenie a ukončenie podnikania – zarážka 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

• práva duševného vlastníctva 

(prihlásenie patentu, registrácia ochrannej 

známky, obrazového náčrtu alebo návrhu, 

získanie licencie na reprodukciu) 

• práva duševného vlastníctva 

(prihlásenie patentu, registrácia ochrannej 

známky, obrazového náčrtu alebo návrhu, 

získanie licencie na reprodukciu, 

uplatniteľné výnimky) 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  384 

Evelyne Gebhardt 
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Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú podnikov – tabuľka – oblasť 1: Začatie, 

vedenie a ukončenie podnikania – zarážka 8 a (nová) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 • zodpovednosť vedenia 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  385 

Philippe Juvin 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú podnikov – tabuľka – oblasť 1: Začatie, 

vedenie a ukončenie podnikania – zarážka 8 a (nová) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 • premiestnenie podniku z jedného 

členského štátu do druhého 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  386 

Othmar Karas a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú podnikov – tabuľka – oblasť 1: Začatie, 

vedenie a ukončenie podnikania – zarážka 8 a (nová) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 • premiestnenie podniku 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  387 

Kaja Kallas 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú podnikov – tabuľka – oblasť 3: Dane – 
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zarážka 2 a (nová) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 • clo a ďalšie dane a poplatky 

vyberané pri dovoze, colné postupy pri 

dovoze, colné postupy pri vývoze 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  388 

Othmar Karas a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – Oblasti informácií, ktoré sa týkajú podnikov – tabuľka – oblasť 3: Dane – 

zarážka 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

• iné dane: platba, sadzby • iné dane: platba, sadzby, daňové 

priznania 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  389 

Othmar Karas a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Návrh nariadenia 

PRÍLOHA II – tabuľka 

 

 

Text predložený Komisiou 

Životné udalosti Postupy  Očakávaný výstup 

Narodenie  žiadosť o rodný list rodný list 

Štúdium 
žiadosť o štipendium od 

verejnej inštitúcie 

rozhodnutie o žiadosti 

o štipendium 

Práca 
žiadosť o dávky sociálneho 

zabezpečenia 

potvrdenie o prijatí 

 žiadosť o uznanie diplomu rozhodnutie o žiadosti 
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o uznanie 

Presťahovanie sa 
registrácia zmeny adresy potvrdenie o registrácii novej 

adresy 

 

žiadosť o vydanie alebo 

obnovenie preukazu totožnosti 

alebo cestovného pasu 

vydanie alebo obnovenie 

preukazu totožnosti alebo 

cestovného pasu 

 
registrácia motorového 

vozidla 

potvrdenie o registrácii 

Odchod do 

dôchodku 

uplatnenie nároku na 

dôchodkové 

a preddôchodkové dávky 

z verejného alebo 

poloverejného dôchodkového 

systému 

rozhodnutie o nároku na 

dôchodkové alebo 

preddôchodkové dávky 

Začatie 

podnikania 

všeobecná registrácia 

ekonomickej činnosti okrem 

postupov týkajúcich sa 

založenia spoločností alebo 

firiem v zmysle článku 54 ods. 

2 ZFEÚ 

potvrdenie o vykonaní 

všetkých krokov potrebných 

na začatie fungovania ako 

podnik  

 

registrácia zamestnávateľa 

(fyzickej osoby) vo verejnom 

alebo poloverejnom 

dôchodkovom systéme alebo 

systémoch poistenia  

registračné číslo sociálneho 

zabezpečenia 

 

registrácia zamestnancov vo 

verejnom alebo poloverejnom 

dôchodkovom systéme alebo 

systémoch poistenia 

registračné číslo sociálneho 

zabezpečenia 

Podnikanie 

oznámenie v rámci systémov 

sociálneho zabezpečenia 

o ukončení zmluvy so 

zamestnancom 

potvrdenie o prijatí oznámenia 

 

úhrada sociálnych príspevkov 

za zamestnancov  

príjmový doklad alebo iná 

forma potvrdenia o uhradení 

sociálnych príspevkov za 

zamestnancov 

 

Pozmeňujúci návrh 

Životné udalosti Postupy  Očakávaný výstup 

Narodenie  žiadosť o rodný list rodný list 

Štúdium žiadosť o štipendium od rozhodnutie o žiadosti 
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verejnej inštitúcie o štipendium 

Práca 
žiadosť o dávky sociálneho 

zabezpečenia 

potvrdenie o prijatí 

 
žiadosť o uznanie diplomu rozhodnutie o žiadosti 

o uznanie 

 
uznávanie odbornej 

kvalifikácie 

rozhodnutie o žiadosti 

o uznanie 

 
priznávanie daní z príjmu potvrdenie o prijatí daňového 

priznania 

Presťahovanie sa 
registrácia zmeny adresy potvrdenie o registrácii novej 

adresy 

 

žiadosť o vydanie alebo 

obnovenie preukazu totožnosti 

alebo cestovného pasu 

vydanie alebo obnovenie 

preukazu totožnosti alebo 

cestovného pasu 

 
registrácia motorového 

vozidla 

potvrdenie o registrácii 

Odchod do 

dôchodku 

uplatnenie nároku na 

dôchodkové 

a preddôchodkové dávky 

z verejného alebo 

poloverejného dôchodkového 

systému 

rozhodnutie o nároku na 

dôchodkové alebo 

preddôchodkové dávky 

Začatie 

podnikania 

všeobecná registrácia 

ekonomickej činnosti 

a oznamovacia povinnosť 

týkajúca sa ekonomickej 

činnosti, povolenia na 

ekonomickú činnosť, zmeny 

ekonomickej činnosti a jej 

ukončenie bez insolvenčného 

či likvidačného konania, 

okrem postupov týkajúcich sa 

založenia spoločností alebo 

firiem v zmysle článku 54 ods. 

2 ZFEÚ 

potvrdenie o vykonaní 

všetkých krokov potrebných 

na začatie fungovania ako 

podnik  

 registrácia DPH registračné číslo DPH 

 registrácia dane z príjmu daňové registračné číslo 

 

registrácia zamestnávateľa 

(fyzickej osoby) vo verejnom 

alebo poloverejnom 

dôchodkovom systéme alebo 

systémoch poistenia  

registračné číslo sociálneho 

zabezpečenia 
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registrácia zamestnancov vo 

verejnom alebo poloverejnom 

dôchodkovom systéme alebo 

systémoch poistenia 

registračné číslo sociálneho 

zabezpečenia 

Podnikanie 

oznámenie v rámci systémov 

sociálneho zabezpečenia 

o ukončení zmluvy so 

zamestnancom 

potvrdenie o prijatí oznámenia 

 

úhrada sociálnych príspevkov 

za zamestnancov  

príjmový doklad alebo iná 

forma potvrdenia o uhradení 

sociálnych príspevkov za 

zamestnancov 

 
registrácia a oznamovanie 

vysielania pracovníkov 

potvrdenie o vykonaní 

všetkých krokov potrebných 

na vyslanie pracovníka 

 
oznámenie o ukončení 

činnosti podliehajúcej DPH 

potvrdenie o prijatí 

oznámenia 

 
daňové priznania k DPH prijatie daňového priznania 

k DPH 

 
daňové priznania 

právnických osôb 

potvrdenie o prijatí daňového 

priznania 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  390 

Kaja Kallas 

 

Návrh nariadenia 

PRÍLOHA II – tabuľka 

 

 

Text predložený Komisiou 

Životné udalosti Postupy  Očakávaný výstup 

Narodenie  žiadosť o rodný list rodný list 

Štúdium 
žiadosť o štipendium od 

verejnej inštitúcie 

rozhodnutie o žiadosti 

o štipendium 

Práca 
žiadosť o dávky sociálneho 

zabezpečenia 

potvrdenie o prijatí 

 žiadosť o uznanie diplomu rozhodnutie o žiadosti 
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o uznanie 

Presťahovanie sa 
registrácia zmeny adresy potvrdenie o registrácii novej 

adresy 

 

žiadosť o vydanie alebo 

obnovenie preukazu totožnosti 

alebo cestovného pasu 

vydanie alebo obnovenie 

preukazu totožnosti alebo 

cestovného pasu 

 
registrácia motorového 

vozidla 

potvrdenie o registrácii 

Odchod do 

dôchodku 

uplatnenie nároku na 

dôchodkové 

a preddôchodkové dávky 

z verejného alebo 

poloverejného dôchodkového 

systému 

rozhodnutie o nároku na 

dôchodkové alebo 

preddôchodkové dávky 

Začatie 

podnikania 

všeobecná registrácia 

ekonomickej činnosti okrem 

postupov týkajúcich sa 

založenia spoločností alebo 

firiem v zmysle článku 54 ods. 

2 ZFEÚ 

potvrdenie o vykonaní 

všetkých krokov potrebných 

na začatie fungovania ako 

podnik  

 

registrácia zamestnávateľa 

(fyzickej osoby) vo verejnom 

alebo poloverejnom 

dôchodkovom systéme alebo 

systémoch poistenia  

registračné číslo sociálneho 

zabezpečenia 

 

registrácia zamestnancov vo 

verejnom alebo poloverejnom 

dôchodkovom systéme alebo 

systémoch poistenia 

registračné číslo sociálneho 

zabezpečenia 

Podnikanie 

oznámenie v rámci systémov 

sociálneho zabezpečenia 

o ukončení zmluvy so 

zamestnancom 

potvrdenie o prijatí oznámenia 

 

úhrada sociálnych príspevkov 

za zamestnancov  

príjmový doklad alebo iná 

forma potvrdenia o uhradení 

sociálnych príspevkov za 

zamestnancov 

 

Pozmeňujúci návrh 

Životné udalosti Postupy  Očakávaný výstup 

Narodenie  žiadosť o rodný list rodný list 

Štúdium žiadosť o štipendium od rozhodnutie o žiadosti 
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verejnej inštitúcie o štipendium 

 zápis na verejnú univerzitu rozhodnutie o zápise 

 
vyžiadanie osvedčenia 

o diplome alebo osvedčenia 

o kvalifikácii  

vydanie osvedčenia 

v elektronickej podobe  

Práca 
žiadosť o dávky sociálneho 

zabezpečenia 

potvrdenie o prijatí 

 
žiadosť o uznanie diplomu rozhodnutie o žiadosti 

o uznanie 

 
priznávanie daní z príjmu potvrdenie o prijatí daňového 

priznania 

Presťahovanie sa 
registrácia zmeny adresy potvrdenie o registrácii novej 

adresy 

 

žiadosť o vydanie alebo 

obnovenie preukazu totožnosti 

alebo cestovného pasu; 

fyzická prítomnosť sa môže 

vyžadovať len na účely 

poskytnutia biometrických 

údajov 

vydanie alebo obnovenie 

preukazu totožnosti alebo 

cestovného pasu 

 

registrácia motorového 

vozidla; fyzická prítomnosť 

sa môže vyžadovať len pri 

prvej registrácii alebo 

v prípade potreby vykonať 

kontrolu vozidla 

potvrdenie o registrácii 

Odchod do 

dôchodku 

uplatnenie nároku na 

dôchodkové 

a preddôchodkové dávky 

z verejného alebo 

poloverejného dôchodkového 

systému 

rozhodnutie o nároku na 

dôchodkové alebo 

preddôchodkové dávky 

 
vyžiadanie údajov o stave 

dôchodkového účtu 

potvrdenie o stave zostatku na 

dôchodkovom účte 

používateľa 

Začatie 

podnikania 

všeobecná registrácia 

ekonomickej činnosti okrem 

postupov týkajúcich sa 

založenia spoločností alebo 

firiem v zmysle článku 54 ods. 

2 ZFEÚ vrátane zmeny 

zaregistrovaných údajov  

potvrdenie o vykonaní 

všetkých krokov potrebných 

na začatie fungovania ako 

podnik  

 registrácia zamestnávateľa registračné číslo sociálneho 
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(fyzickej osoby) vo verejnom 

alebo poloverejnom 

dôchodkovom systéme alebo 

systémoch poistenia  

zabezpečenia 

 

registrácia zamestnancov vo 

verejnom alebo poloverejnom 

dôchodkovom systéme alebo 

systémoch poistenia 

registračné číslo sociálneho 

zabezpečenia 

 
registrácia alebo obnovenie 

názvu internetovej domény 

potvrdenie o registrácii alebo 

obnovení názvu domény  

 registrácia DPH registračné číslo DPH 

Podnikanie 

oznámenie v rámci systémov 

sociálneho zabezpečenia 

o ukončení zmluvy so 

zamestnancom 

potvrdenie o prijatí oznámenia 

 
daňové priznania k DPH doklad o podaní daňového 

priznania k DPH 

 
daňové priznania 

právnických osôb 

potvrdenie o prijatí daňového 

priznania 

 
oznámenie o ukončení 

činnosti podliehajúcej DPH 

potvrdenie o prijatí 

oznámenia 

 

úhrada sociálnych príspevkov 

za zamestnancov  

príjmový doklad alebo iná 

forma potvrdenia o uhradení 

sociálnych príspevkov za 

zamestnancov 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  391 

Edward Czesak 

 

Návrh nariadenia 

PRÍLOHA II – tabuľka 

 

 

Text predložený Komisiou 

Životné udalosti Postupy  Očakávaný výstup 

Narodenie  žiadosť o rodný list rodný list 

Štúdium žiadosť o štipendium od rozhodnutie o žiadosti 



 

PE613.511v01-00 22/29 AM\1139598SK.docx 

SK 

verejnej inštitúcie o štipendium 

Práca 
žiadosť o dávky sociálneho 

zabezpečenia 

potvrdenie o prijatí 

 
žiadosť o uznanie diplomu rozhodnutie o žiadosti 

o uznanie 

Presťahovanie sa 
registrácia zmeny adresy potvrdenie o registrácii novej 

adresy 

 

žiadosť o vydanie alebo 

obnovenie preukazu 

totožnosti alebo cestovného 

pasu 

vydanie alebo obnovenie 

preukazu totožnosti alebo 

cestovného pasu 

 
registrácia motorového 

vozidla 
potvrdenie o registrácii 

Odchod do 

dôchodku 

uplatnenie nároku na 

dôchodkové 

a preddôchodkové dávky 

z verejného alebo 

poloverejného dôchodkového 

systému 

rozhodnutie o nároku na 

dôchodkové alebo 

preddôchodkové dávky 

Začatie 

podnikania 

všeobecná registrácia 

ekonomickej činnosti okrem 

postupov týkajúcich sa 

založenia spoločností alebo 

firiem v zmysle článku 54 

ods. 2 ZFEÚ 

potvrdenie o vykonaní 

všetkých krokov potrebných 

na začatie fungovania ako 

podnik  

 

registrácia zamestnávateľa 

(fyzickej osoby) vo verejnom 

alebo poloverejnom 

dôchodkovom systéme alebo 

systémoch poistenia  

registračné číslo sociálneho 

zabezpečenia 

 

registrácia zamestnancov vo 

verejnom alebo poloverejnom 

dôchodkovom systéme alebo 

systémoch poistenia 

registračné číslo sociálneho 

zabezpečenia 

Podnikanie 

oznámenie v rámci systémov 

sociálneho zabezpečenia 

o ukončení zmluvy so 

zamestnancom 

potvrdenie o prijatí oznámenia 

 

úhrada sociálnych príspevkov 

za zamestnancov  

príjmový doklad alebo iná 

forma potvrdenia o uhradení 

sociálnych príspevkov za 

zamestnancov 
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Pozmeňujúci návrh 

Životné udalosti Postupy  Očakávaný výstup 

Narodenie  
žiadosť o dôkaz o zápise 

narodenia 

rodný list alebo dôkaz 

o zápise narodenia 

Pobyt žiadosť o osvedčenie o pobyte dôkaz o registrácii a pobyte 

Štúdium 

žiadosť o štipendium od 

verejného orgánu alebo 
inštitúcie 

rozhodnutie o žiadosti 

o štipendium 

Práca 
žiadosť o dávky sociálneho 

zabezpečenia 

potvrdenie o prijatí 

 
žiadosť o uznanie diplomu rozhodnutie o žiadosti 

o uznanie 

Presťahovanie sa 

registrácia zmeny adresy potvrdenie o registrácii novej 

adresy a odhlásení 

predchádzajúcej adresy 

 vypúšťa sa vypúšťa sa 

 

registrácia motorového 

vozidla, ktoré pochádza 

z členského štátu EÚ alebo je 

už registrované v členskom 

štáte EÚ, prostredníctvom 

štandardných postupov1a 

doklad o registrácii 

motorového vozidla 

Odchod do 

dôchodku 

uplatnenie nároku na 

dôchodkové 

a preddôchodkové dávky 

z povinných systémov 

potvrdenie o prijatí 

uplatnenia nároku alebo 

rozhodnutie o nároku na 

dôchodkové alebo 

preddôchodkové dávky 

Začatie 

podnikania 
vypúšťa sa vypúšťa sa 

 

registrácia zamestnávateľa 

(fyzickej osoby) v povinnom 

dôchodkovom systéme alebo 

systémoch poistenia  

potvrdenie registrácie alebo 

registračné číslo sociálneho 

zabezpečenia 

 

registrácia zamestnancov vo 

verejnom alebo poloverejnom 

dôchodkovom systéme alebo 

systémoch poistenia okrem 

prípadov kolektívneho 

vypovedania pracovných 

zmlúv 

registračné číslo sociálneho 

zabezpečenia 
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Podnikanie 

oznámenie v rámci systémov 

sociálneho zabezpečenia 

o ukončení zmluvy so 

zamestnancom 

potvrdenie o prijatí oznámenia 

 

úhrada sociálnych príspevkov 

za zamestnancov  

príjmový doklad alebo iná 

forma potvrdenia o uhradení 

sociálnych príspevkov za 

zamestnancov 

 _______________  

 

1a Vzťahuje sa na tieto 

vozidlá: a) akékoľvek 

motorové vozidlo alebo 

prípojné vozidlo uvedené 

v článku 3 smernice 

Európskeho parlamentu 

a Rady 2007/46/ES (Ú. v. EÚ 

L 263, 9.10.2007, s. 1) a b) 

akékoľvek dvojkolesové alebo 

trojkolesové motorové 

vozidlo, so zdvojenými 

kolesami alebo iné, určené na 

cestnú premávku, ako sa 

uvádza v článku 1 smernice 

Európskeho parlamentu 

a Rady 2002/24/ES, Ú. v. ES 

L 124, 9.5.2002, s. 1). 

 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  392 

Julia Reda 

 

Návrh nariadenia 

PRÍLOHA II – tabuľka 

 

 

Text predložený Komisiou 

Životné udalosti Postupy  Očakávaný výstup 

Narodenie  žiadosť o rodný list rodný list 

Štúdium 
žiadosť o štipendium od 

verejnej inštitúcie 

rozhodnutie o žiadosti 

o štipendium 
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Práca 
žiadosť o dávky sociálneho 

zabezpečenia 

potvrdenie o prijatí 

 
žiadosť o uznanie diplomu rozhodnutie o žiadosti 

o uznanie 

Presťahovanie sa 
registrácia zmeny adresy potvrdenie o registrácii novej 

adresy 

 

žiadosť o vydanie alebo 

obnovenie preukazu totožnosti 

alebo cestovného pasu 

vydanie alebo obnovenie 

preukazu totožnosti alebo 

cestovného pasu 

 
registrácia motorového 

vozidla 

potvrdenie o registrácii 

Odchod do 

dôchodku 

uplatnenie nároku na 

dôchodkové 

a preddôchodkové dávky 

z verejného alebo 

poloverejného dôchodkového 

systému 

rozhodnutie o nároku na 

dôchodkové alebo 

preddôchodkové dávky 

Začatie 

podnikania 

všeobecná registrácia 

ekonomickej činnosti okrem 

postupov týkajúcich sa 

založenia spoločností alebo 

firiem v zmysle článku 54 ods. 

2 ZFEÚ 

potvrdenie o vykonaní 

všetkých krokov potrebných 

na začatie fungovania ako 

podnik  

 

registrácia zamestnávateľa 

(fyzickej osoby) vo verejnom 

alebo poloverejnom 

dôchodkovom systéme alebo 

systémoch poistenia  

registračné číslo sociálneho 

zabezpečenia 

 

registrácia zamestnancov vo 

verejnom alebo poloverejnom 

dôchodkovom systéme alebo 

systémoch poistenia 

registračné číslo sociálneho 

zabezpečenia 

Podnikanie 

oznámenie v rámci systémov 

sociálneho zabezpečenia 

o ukončení zmluvy so 

zamestnancom 

potvrdenie o prijatí oznámenia 

 

úhrada sociálnych príspevkov 

za zamestnancov  

príjmový doklad alebo iná 

forma potvrdenia o uhradení 

sociálnych príspevkov za 

zamestnancov 
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Pozmeňujúci návrh 

Životné udalosti Postupy  Očakávaný výstup 

Narodenie  žiadosť o rodný list rodný list 

Štúdium 
žiadosť o štipendium od 

verejnej inštitúcie 

rozhodnutie o žiadosti 

o štipendium 

 zápis na univerzitu potvrdenie o zápise 

Práca 
žiadosť o dávky sociálneho 

zabezpečenia 

potvrdenie o prijatí 

 
žiadosť o uznanie diplomu rozhodnutie o žiadosti 

o uznanie 

Presťahovanie sa 
registrácia zmeny adresy potvrdenie o registrácii novej 

adresy 

 

žiadosť o vydanie alebo 

obnovenie preukazu totožnosti 

alebo cestovného pasu 

vydanie alebo obnovenie 

preukazu totožnosti alebo 

cestovného pasu 

 
registrácia motorového 

vozidla 

potvrdenie o registrácii 

 
vyžiadanie alebo obnovenie 

pobytového preukazu 

vydanie alebo obnovenie 

pobytového preukazu 

Odchod do 

dôchodku 

uplatnenie nároku na 

dôchodkové 

a preddôchodkové dávky 

z verejného alebo 

poloverejného dôchodkového 

systému 

rozhodnutie o nároku na 

dôchodkové alebo 

preddôchodkové dávky 

Začatie 

podnikania 

všeobecná registrácia 

ekonomickej činnosti okrem 

postupov týkajúcich sa 

založenia spoločností alebo 

firiem v zmysle článku 54 ods. 

2 ZFEÚ 

potvrdenie o vykonaní 

všetkých krokov potrebných 

na začatie fungovania ako 

podnik  

 

registrácia zamestnávateľa 

(fyzickej osoby) vo verejnom 

alebo poloverejnom 

dôchodkovom systéme alebo 

systémoch poistenia  

registračné číslo sociálneho 

zabezpečenia 

 

registrácia zamestnancov vo 

verejnom alebo poloverejnom 

dôchodkovom systéme alebo 

systémoch poistenia 

registračné číslo sociálneho 

zabezpečenia 
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Podnikanie 

oznámenie v rámci systémov 

sociálneho zabezpečenia 

o ukončení zmluvy so 

zamestnancom 

potvrdenie o prijatí oznámenia 

 

úhrada sociálnych príspevkov 

za zamestnancov  

príjmový doklad alebo iná 

forma potvrdenia o uhradení 

sociálnych príspevkov za 

zamestnancov 

Dopravné 

prostriedky 

získanie diaľničných, 

mýtnych a emisných známok 

potvrdenie o mýtnej alebo 

emisnej známke 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  393 

Philippe Juvin 

 

Návrh nariadenia 

PRÍLOHA II – tabuľka 

 

 

Text predložený Komisiou 

Životné udalosti Postupy  Očakávaný výstup 

Narodenie  žiadosť o rodný list rodný list 

Štúdium 
žiadosť o štipendium od 

verejnej inštitúcie 

rozhodnutie o žiadosti 

o štipendium 

Práca 
žiadosť o dávky sociálneho 

zabezpečenia 

potvrdenie o prijatí 

 
žiadosť o uznanie diplomu rozhodnutie o žiadosti 

o uznanie 

Presťahovanie sa 
registrácia zmeny adresy potvrdenie o registrácii novej 

adresy 

 

žiadosť o vydanie alebo 

obnovenie preukazu totožnosti 

alebo cestovného pasu 

vydanie alebo obnovenie 

preukazu totožnosti alebo 

cestovného pasu 

 
registrácia motorového 

vozidla 

potvrdenie o registrácii 

Odchod do 

dôchodku 

uplatnenie nároku na 

dôchodkové 

a preddôchodkové dávky 

rozhodnutie o nároku na 

dôchodkové alebo 

preddôchodkové dávky 
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z verejného alebo 

poloverejného dôchodkového 

systému 

Začatie 

podnikania 

všeobecná registrácia 

ekonomickej činnosti okrem 

postupov týkajúcich sa 

založenia spoločností alebo 

firiem v zmysle článku 54 ods. 

2 ZFEÚ 

potvrdenie o vykonaní 

všetkých krokov potrebných 

na začatie fungovania ako 

podnik  

 

registrácia zamestnávateľa 

(fyzickej osoby) vo verejnom 

alebo poloverejnom 

dôchodkovom systéme alebo 

systémoch poistenia  

registračné číslo sociálneho 

zabezpečenia 

 

registrácia zamestnancov vo 

verejnom alebo poloverejnom 

dôchodkovom systéme alebo 

systémoch poistenia 

registračné číslo sociálneho 

zabezpečenia 

Podnikanie 

oznámenie v rámci systémov 

sociálneho zabezpečenia 

o ukončení zmluvy so 

zamestnancom 

potvrdenie o prijatí oznámenia 

 

úhrada sociálnych príspevkov 

za zamestnancov  

príjmový doklad alebo iná 

forma potvrdenia o uhradení 

sociálnych príspevkov za 

zamestnancov 

 

Pozmeňujúci návrh 

Životné udalosti Postupy  Očakávaný výstup 

Narodenie  žiadosť o rodný list rodný list 

Štúdium 
žiadosť o štipendium od 

verejnej inštitúcie 

rozhodnutie o žiadosti 

o štipendium 

Práca 
žiadosť o dávky sociálneho 

zabezpečenia 

potvrdenie o prijatí 

 
žiadosť o uznanie diplomu rozhodnutie o žiadosti 

o uznanie 

Presťahovanie sa 
registrácia zmeny adresy potvrdenie o registrácii novej 

adresy 

 

žiadosť o vydanie alebo 

obnovenie preukazu totožnosti 

alebo cestovného pasu 

vydanie alebo obnovenie 

preukazu totožnosti alebo 

cestovného pasu 
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registrácia motorového 

vozidla 

potvrdenie o registrácii 

Odchod do 

dôchodku 

uplatnenie nároku na 

dôchodkové 

a preddôchodkové dávky 

z verejného alebo 

poloverejného dôchodkového 

systému 

rozhodnutie o nároku na 

dôchodkové alebo 

preddôchodkové dávky 

Začatie 

podnikania 

všeobecná registrácia 

ekonomickej činnosti okrem 

postupov týkajúcich sa 

založenia spoločností alebo 

firiem v zmysle článku 54 ods. 

2 ZFEÚ 

potvrdenie o vykonaní 

všetkých krokov potrebných 

na začatie fungovania ako 

podnik  

 
založenie spoločnosti podľa 

smernice o službách 

 

 

registrácia zamestnávateľa 

(fyzickej osoby) vo verejnom 

alebo poloverejnom 

dôchodkovom systéme alebo 

systémoch poistenia  

registračné číslo sociálneho 

zabezpečenia 

 

registrácia zamestnancov vo 

verejnom alebo poloverejnom 

dôchodkovom systéme alebo 

systémoch poistenia 

registračné číslo sociálneho 

zabezpečenia 

Podnikanie 

oznámenie v rámci systémov 

sociálneho zabezpečenia 

o ukončení zmluvy so 

zamestnancom 

potvrdenie o prijatí oznámenia 

 

úhrada sociálnych príspevkov 

za zamestnancov  

príjmový doklad alebo iná 

forma potvrdenia o uhradení 

sociálnych príspevkov za 

zamestnancov 

 

Or. en 

 

 

 

 


