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ZÁKON
zo 4. decembra 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších

predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákona č. 358/1997 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 3 sa za slová „odseku 2,“ vkladajú slová „s výnimkou obcí s počtom obyvateľov
určeným zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok pri poskytnutí dotácie na
výkon samosprávnych funkcií obcí“.

2. V § 7 odsek 2 znie:

„(2) Ak nemožno uplatniť postup podľa odseku 1, vzťahuje sa na rozpočtové hospodárenie
Slovenskej republiky počas rozpočtového provizória zákon o štátnom rozpočte na
predchádzajúci rozpočtový rok, pričom jeho ustanoveniami sa spravujú aj vzťahy medzi štátom
a inými subjektmi. Výdavky štátneho rozpočtu v každom kalendárnom mesiaci počas
rozpočtového provizória nesmú prekročiť s výnimkami uvedenými v odseku 3 jednu dvanástinu
celkových výdavkov štátneho rozpočtu schválených zákonom o štátnom rozpočte na
predchádzajúci rozpočtový rok, pričom minister financií Slovenskej republiky určí na základe
rozhodnutia vlády záväzné ukazovatele, úlohy a limity výdavkov štátneho rozpočtu.“.

3. V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Výdavky štátneho rozpočtu v každom kalendárnom mesiaci rozpočtového provizória podľa
odseku 2 možno prekročiť o

a) výdavky na splácanie úrokov z prijatých úverov a poplatkov súvisiacich s prijatými úvermi,

b) úhrady dávok sociálnej pomoci, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia a úhrady dávok podľa osobitných zákonov,7a)

c) príspevok na poistenie v nezamestnanosti a poistné do zdravotných poisťovní a poistné do
Sociálnej poisťovne za zamestnancov štátnych rozpočtových organizácií a štátnych
príspevkových organizácií a poistné platené štátom podľa osobitných zákonov,3)

d) výdavky rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
poskytované ako dotácie do poľnohospodárskej prvovýroby.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
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„7a) Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci.
Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri
deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia
ďalšie zákony.
Zákon č. 236/1998 Z. z. o zaopatrovacom príspevku.
Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb.
Zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti.
§ 49 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4. Za § 55a sa vkladá § 55b, ktorý znie:

„§ 55b

Na rozpočtové provizórium v roku 1999 sa vzťahuje zákon č. 375/1997 Z. z. o štátnom
rozpočte na rok 1998 v znení zákona č. 376/1998 Z. z. s výnimkou ustanovení § 2, 11, 13, §
15 ods. 4 a 5 a § 16.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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