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ZÁKON
zo 4. júla 2001,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalších zákonov
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej
èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení
ïalších zákonov v znení zákona è. 211/1997 Z. z.,
zákona è. 353/1997 Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z.,
zákona è. 240/1998 Z. z., zákona è. 280/1999 Z. z.
a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 415/2000 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
„(3) Súd môže na návrh povinného povoli• odklad
exekúcie aj vtedy, ak by neodkladná exekúcia mohla
zabráni• povinnému poskytova• alebo zabezpeèova•
zdravotnú starostlivos• pod¾a osobitných predpisov.6a)
Súd rozhodne o odklade do 30 dní od podania návrhu.“.

2. § 115 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Z exekúcie sú vylúèené
a) finanèné prostriedky na úètoch zdravotných pois•ovní z poistného na zdravotné poistenie, z poplatku z omeškania, z pokút a z poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti,
b) finanèné prostriedky na úètoch zdravotníckych zariadení,11c) ktoré sú urèené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a súvisiace so zabezpeèovaním
zdravotnej starostlivosti,
c) majetok zdravotných pois•ovní, bez ktorého nemôžu plni• svoje úlohy, ak je obstaraný z prostriedkov
poistného na zdravotné poistenie, z poplatku
z omeškania, z pokút a z poplatku za nesplnenie
oznamovacej povinnosti,
d) majetok zdravotníckych zariadení,11c) bez ktorého
nemôžu plni• svoje úlohy, ak je obstaraný z prostriedkov poistného na zdravotné poistenie,
e) lieky a zdravotnícke pomôcky.11d)“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 11c a 11d znejú:
„11c) § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994
11d

Z. z. v znení neskorších predpisov.

) Zákon è. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4
a 5.

3. Za § 234 sa pripájajú § 235 a 236, ktoré znejú:

Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:
„6a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 273/1994 Z. z.

„§ 235

o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia,
o zriadení Všeobecnej zdravotnej pois•ovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových a obèianskych zdravotných pois•ovní v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 98/1995 Z. z.
o Lieèebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 220/1996 Z. z. o reklame.

Doterajší odkaz a poznámka pod èiarou k odkazu 6a
sa oznaèuje ako odkaz a poznámka pod èiarou k odkazu 6b.

Exekúcie zaèaté do dòa vyhlásenia tohto zákona sa
dokonèia pod¾a tohto zákona.
§ 236
Ustanovenie § 115 ods. 4 stráca platnos• 31. januára 2002.“.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos• odo dòa vyhlásenia.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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292
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 9. júla 2001,
ktorou sa vyhlasujú národné prírodné pamiatky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 18 ods. 2 a § 19 ods. 4 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 287/1994 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny ustanovuje:
§1
Prírodné pamiatky uvedené v prílohe sa vyhlasujú
za národné prírodné pamiatky.

ného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom
úrade v Banskej Bystrici, na Okresnom úrade v Brezne, na Okresnom úrade v Revúcej, na Okresnom úrade
v Rimavskej Sobote, na Krajskom úrade v Košiciach,
na Okresnom úrade v Rožòave, na Okresnom úrade
v Spišskej Novej Vsi, na Krajskom úrade v Prešove, na
Okresnom úrade v Poprade, na Krajskom úrade v Žiline, na Okresnom úrade v Dolnom Kubíne, na Okresnom úrade v Liptovskom Mikuláši a na Okresnom
úrade v Martine.

§2

§3

Dokumentácia národných prírodných pamiatok
uvedených v prílohe je uložená na Ministerstve život-

Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. augusta 2001.

László Miklós v. r.
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Príloha
k vyhláške è. 292/2001 Z. z.

NÁRODNÉ PRÍRODNE PAMIATKY

Por. è.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Názov

Okres

Jaskyòa màtvych netopierov
Bobaèka
Podbanište
Stratenská jaskyòa
Medvedia jaskyòa
Javorinka
Oravské hradné bralo
Jaskyòa zlomísk
Okno
Starý hrad
Štefanová
Ve¾ká ¾adová priepas•
Zápo¾ná
Záskoèská jaskyòa
Perlová jaskyòa

Brezno
Revúca
Rimavská Sobota
Rožòava
Spišská Nová Ves
Poprad
Dolný Kubín
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Martin
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OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením
z 24. januára 2001 è. 70 schválila vypovedanie Dohody o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou
Èeskoslovenskej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky podpísanej v Prahe 29. mája 1964 (vyhláška
è. 11/1967 Zb.).
Platnos• dohody sa skonèí 19. augusta 2001 na základe èlánku 12.
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294
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením
z 24. januára 2001 è. 71 schválila vypovedanie Dohovoru medzi vládou Èeskoslovenskej socialistickej republiky
a vládou Alžírskej demokratickej a ¾udovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva podpísaného v Alžíri
16. septembra 1966 (vyhláška è. 12/1967 Zb.).
Platnos• dohovoru sa skonèí 16. septembra 2001 na základe èlánku 13.
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OPATRENIE
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
z 12. júla 2001
o úprave dispozièných oprávnení správcov v zriaïovate¾skej pôsobnosti Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky (ïalej len „úrad“) pod¾a § 8a ods. 2 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 374/1996 Z. z. (ïalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
Toto opatrenie sa vz•ahuje na správcov majetku
štátu (ïalej len „správca“), ktorými sú štátne rozpoètové organizácie a štátne príspevkové organizácie zriadené1) úradom.
§2
Osobitné ponukové konanie pri prevode
hnute¾ných vecí štátu
[k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]
(1) Osobitné ponukové konanie pod¾a § 8 zákona
vykonajú správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia, ak
predmetom prevodu sú prostriedky výpoètovej techniky (poèítaèe, tlaèiarne), telefaxy, kopírovacie stroje,
motorové vozidlá, geodetické prístroje a fotogrametrické prístroje, ktorých cena urèená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk.
(2) Prevod ostatných hnute¾ných vecí štátu možno
realizova• mimo osobitného ponukového konania.
§3
Prevod správy hnute¾ných vecí štátu
(k § 9 ods. 2 zákona)
(1) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú
oprávnení prevádza• správu hnute¾ných vecí štátu bez
obmedzenia, ak nadobúdate¾mi hnute¾ných vecí štátu
sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
(2) Na platnos• zmluvy o prevode správy hnute¾ných
vecí štátu sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia
uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnute¾né veci
štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia do správy
iných správcov, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a)
zákona.
1

§4
Zámena správy hnute¾ných vecí štátu
(k § 9 ods. 3 zákona)
Na platnos• zmluvy o zámene správy hnute¾ných
vecí štátu sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia
uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu prevádzajú hnute¾né veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia iným správcom, ako
sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§5
Prevod vlastníctva hnute¾ných vecí štátu
(k § 11 ods. 6 zákona)
Na platnos• kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnute¾ných vecí štátu uvedených
v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.
§6
Výmena hnute¾ných vecí štátu
(k § 11 ods. 8 zákona)
Na platnos• zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas
úradu, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia
výmenou prevádzajú hnute¾né veci štátu uvedené v § 2
ods. 1 tohto opatrenia.
§7
Nájom nehnute¾ných vecí štátu
(k § 13 ods. 1 zákona)
Na platnos• nájomnej zmluvy, ktorou sa prenechávajú nehnute¾né veci štátu do nájmu, sa vyžaduje
súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu nehnute¾né veci štátu
na èas dlhší ako pä• rokov alebo na neurèitý èas.
§8
Výpožièka majetku štátu
(k § 13 ods. 3 zákona)
Na platnos• zmluvy o výpožièke nehnute¾ných vecí
štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas úradu, ak vypožièiavate¾mi

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskorších predpisov.
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sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. b), c) a d)
zákona.
§9
Zrušuje sa opatrenie Úradu geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky è. 309/1999 Z. z.
o úprave dispozièných oprávnení správcov v zriaïova-
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te¾skej pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom
štátu.
§ 10
Toto opatrenie nadobúda úèinnos• 1. augusta 2001.

Imrich Horòanský v. r.

