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ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
zo 17. augusta 2001
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Pod¾a § 23 zákona è. 303/2001 Z. z. o vo¾bách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Obèianskeho
súdneho poriadku
vyhlasujem
vo¾by do zastupite¾stiev samosprávnych krajov a vo¾by predsedov samosprávnych krajov a
urèujem
deò konania volieb na sobotu 1. decembra 2001.

Jozef Migaš v. r.
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321
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. augusta 2001,
ktorým sa dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 480/2000 Z. z.,
ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 18 ods. 1 zákona
è. 238/2001 Z. z. Colný zákon nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 480/2000
Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 23/2001 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 155/2001 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 187/2001 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 248/2001 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:
„§ 10a
(1) Pri dovoze tovaru neobchodného charakteru1) urèeného na uspokojovanie osobných potrieb fyzických
osôb sa uplatní jednotná colná sadzba vo výške 4 %
z colnej hodnoty tovaru s výnimkou tovaru uvedeného
v prílohe è. 1 druhej èasti štvrtej triedy 24. kapitoly.
(2) Jednotná colná sadzba sa uplatní pri dovoze
tovaru pod¾a odseku 1
a) obsiahnutého v zásielkach odosielaných fyzickou

osobou zo zahranièia fyzickej osobe na colné územie,2) ktorého úhrnná hodnota presahuje 45 EUR
a zároveò nepresahuje 250 EUR, alebo
b) prepravovaného cestujúcim v jeho batožine,3) ktorého úhrnná hodnota presahuje 175 EUR a zároveò
nepresahuje 250 EUR; ak ide o cestujúceho do
15 rokov, uplatní sa jednotná colná sadzba pri
dovoze tovaru, ktorého úhrnná hodnota presahuje
90 EUR a zároveò nepresahuje 250 EUR.
(3) Pri dovoze tovaru pod¾a odseku 2 hodnotu jedného kusa tovaru nemožno rozdeli•.
(4) Pri dovoze tovaru pod¾a odseku 2 sa na návrh
deklaranta uplatnia colné sadzby vrátane preferenèných colných sadzieb pod¾a prílohy è. 1 a medzinárodných zmlúv, ktoré upravujú poskytovanie preferenèného sadzobného zaobchádzania.
(5) Colné sadzby pod¾a odseku 4 sa uplatnia na
všetok dovážaný tovar.“.
Èl. II
Toto nariadenie nadobúda úèinnos• 1. septembra
2001.

Mikuláš Dzurinda v. r.

1

) § 2 písm. f) zákona è. 238/2001 Z. z. Colný zákon.
) § 199 ods. 2 a § 200 zákona è. 238/2001 Z. z.
3
) § 215 ods. 3 a § 217 zákona è. 238/2001 Z. z.
2
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VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 13. augusta 2001
o inšpekèných knihách

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 30
ods. 6 zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona è. 279/2001
Z. z. ustanovuje:
§1
(1) Inšpekèná kniha je dokladom podnikate¾a,1) do
ktorého zapisujú živnostenské úrady a ïalšie orgány
pod¾a osobitných predpisov2) záznamy o zisteniach
z kontroly dodržiavania povinností a podmienok prevádzkovania živnosti vyplývajúcich podnikate¾ovi zo
všeobecne záväzných právnych predpisov (ïalej len
„záznamy“). Okrem toho sa do inšpekènej knihy zapisujú navrhnuté opatrenia alebo uložené opatrenia,
ako aj lehoty na odstránenie nedostatkov zistených
kontrolou.
(2) Inšpekèná kniha je zviazaná a jej listy sa oznaèujú postupným èíselným radom.
(3) Vnútorná strana obalu inšpekènej knihy alebo jej
titulný list obsahuje tieto údaje:
a) obchodné meno podnikate¾a,
b) predmet podnikania,
c) adresu prevádzkarne alebo združenej prevádzkarne, alebo prevádzkarní podnikate¾a umiestnených
v priestoroch so spoloèným súpisným èíslom
a orientaèným èíslom; oznaèenie „trhové miesto“
pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
trhovom mieste,
d) poèet listov inšpekènej knihy,
e) evidenèné èíslo živnostenského listu alebo koncesnej listiny,
f) èíslo a dátum autorizácie inšpekènej knihy živnostenským úradom, odtlaèok úradnej peèiatky a podpis zamestnanca, ktorý autorizáciu vykonal.
(4) V inšpekènej knihe sa uvádzajú okrem údajov
pod¾a odseku 3 aj osobné údaje 3) ustanoveného zodpovedného zástupcu,4) ak sa v prevádzkarni prevádzkuje remeselná, viazaná alebo koncesovaná živnos•.

§2
(1) Autorizáciu inšpekènej knihy vykoná živnostenský úrad po ohlásení zriadenia prevádzkarne alebo
združenej prevádzkarne, alebo prevádzkarní umiestnených v priestoroch, ktoré majú spoloèné súpisné èíslo
a orientaèné èíslo, alebo po oznámení trhového miesta,
alebo ak treba nahradi• autorizovanú inšpekènú knihu. Autorizáciu inšpekènej knihy vykoná živnostenský
úrad aj po zapísaní zmien údajov pod¾a § 3 ods. 1.
(2) Inšpekèná kniha uložená v prevádzkarni alebo
v združenej prevádzkarni je autorizovaná, ak miestne
príslušný živnostenský úrad overí správnos• údajov
zapísaných v inšpekènej knihe pod¾a § 1 ods. 3 písm.
a) až e) a zapíše do nej údaje ustanovené v § 1 ods. 3
písm. f).
(3) Inšpekèná kniha uložená na trhovom mieste je
autorizovaná, ak živnostenský úrad, ktorý vydal živnostenský list alebo koncesnú listinu, overí správnos•
údajov zapísaných v inšpekènej knihe pod¾a § 1 ods. 3
písm. a) až e) a zapíše do nej údaje ustanovené v § 1
ods. 3 písm. f).
(4) Èíslo autorizácie je poradové èíslo, pod ktorým
inšpekènú knihu autorizoval živnostenský úrad.
(5) Dôvodom nahradenia autorizovanej inšpekènej
knihy je najmä jej strata, poškodenie alebo vypísanie.
§3
(1) Údaje pod¾a § 1 ods. 3 písm. a) až e) a odseku 4
a ich zmeny zapisuje do inšpekènej knihy podnikate¾
alebo ním poverená osoba.
(2) Záznamy, opatrenia a lehoty zapisované do inšpekènej knihy obsahujú aj údaj o tom, kto ich vykonal alebo uložil, ako aj podpis podnikate¾a, prípadne
ním poverenej osoby a jeho zamestnanca, ktorého sa
zistenie kontroly týka.

1

) § 5 ods. 1 zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona è. 279/2001 Z. z.
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 70/1986 Zb. o Slovenskej po¾nohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení neskorších

2

predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov, zákon Národnej
rady Slovenskej republiky è. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon è. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon è. 150/2001 Z. z. o daòových orgánoch
a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly.
3
) § 45 ods. 2 zákona è. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z.
4
) § 11 ods. 7 a 8 zákona è. 455/1991 Zb. v znení zákona è. 279/2001 Z. z.
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§4

§6

Inšpekènú knihu, do ktorej už nemožno robi• ïalšie
záznamy, poèas troch rokov od posledného záznamu
uchováva podnikate¾.

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky è. 133/1994 Z. z. o inšpekèných knihách
v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 232/1998 Z. z.

§5
§7
Inšpekèné knihy vedené pod¾a doterajších predpisov
upravia podnikatelia pod¾a tejto vyhlášky do 31. marca
2002.

Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. septembra
2001.

Ivan Šimko v. r.
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VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 13. augusta 2001
o podrobnostiach obsahu teoretických vedomostí a praktických znalostí, ktoré sa vyžadujú
pri prevádzkovaní živnosti, spôsobe vykonania kvalifikaènej skúšky a pri vydaní
osvedèenia o jej vykonaní

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 22
ods. 5 zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona
è. 279/2001 Z. z. ustanovuje:

v ktorom je uvedený okruh požadovaných teoretických
vedomostí a praktických znalostí pod¾a § 1.

§1

(1) Skúška má písomnú èas•, ústnu èas• a praktickú
èas•.

Obsah teoretických vedomostí a praktických znalostí, ktoré sa vyžadujú pri prevádzkovaní živnosti, zodpovedá rozsahu uèebných osnov odborných predmetov príslušného uèebného odboru alebo študijného
odboru pre každú živnos• a pozostáva v oblasti
a) teoretických vedomostí najmä z odbornej terminológie, vlastností surovín a materiálov a technologických postupov používaných pri vykonávaní živnosti,
b) praktických znalostí z preukázania najmä pracovných postupov, ovládania mechanizmov, strojov,
strojových èastí a zariadení používaných v technologických procesoch alebo operáciách, samostatnej práce s prístrojmi a zariadeniami, používania
vhodných pracovných pomôcok, náradia a nástrojov používaných pri vykonávaní živnosti.

(2) Skúška je neverejná a koná sa najneskôr do troch
mesiacov od podania písomnej prihlášky na skúšku
pred skúšobnou komisiou vymenovanou krajským
úradom. Skúšobná komisia koná a rozhoduje najmenej v trojèlennom zložení a uznáša sa nadpoloviènou
väèšinou hlasov prítomných èlenov skúšobnej komisie. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie alebo èlena, ktorý ho zastupuje.

§2
(1) Písomná prihláška na kvalifikaènú skúšku1) (ïalej len „skúška“) sa podáva Slovenskej živnostenskej
komore; obsahuje meno a priezvisko, rodné èíslo, adresu trvalého pobytu uchádzaèa a oznaèenie živnosti,
na ktorej vykonávanie sa má skúška vykona•.
(2) Prílohou písomnej prihlášky na skúšku je osvedèenie o získanom vzdelaní pre príslušnú živnos•
v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni.
§3
Uchádzaè, ktorý podal písomnú prihlášku na skúšku a zaplatil úhradu za vykonanie skúšky, dostane
najneskôr dva mesiace pred termínom konania skúšky
od Slovenskej živnostenskej komory oznámenie o dátume a mieste konania skúšky a skúšobný poriadok,
1

§4

(3) Skúšobná komisia sa schádza pod¾a potreby.
Skúšobnú komisiu zvoláva a jej rokovanie vedie predseda alebo iný èlen skúšobnej komisie, ktorý ho zastupuje.
(4) Podrobnosti o organizácii a èinnosti skúšobnej
komisie, ako aj o priebehu skúšky ustanoví skúšobný
poriadok, ktorý vydá krajský úrad.
§5
(1) Výsledok skúšky sa hodnotí stupòom vyhovel
alebo nevyhovel. O skúške sa vyhotoví protokol, v ktorom sa uvedú
a) identifikaèné údaje o uchádzaèovi,
b) oznaèenie živnosti,
c) zloženie skúšobnej komisie,
d) otázky položené v ústnej èasti skúšky,
e) hodnotenie písomnej, ústnej a praktickej èasti
skúšky,
f) rozhodnutie skúšobnej komisie o tom, èi uchádzaè
úspešne absolvoval skúšku, alebo na skúške neuspel.
(2) Protokol podpisujú všetci prítomní èlenovia skúšobnej komisie.
(3) Protokol je podkladom na vydanie alebo nevydanie osvedèenia o vykonaní skúšky.
(4) Výsledok skúšky oznámi skúšobná komisia

) § 22 ods. 2 zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona è. 279/2001 Z. z.
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skúšanému uchádzaèovi bezprostredne po jej vykonaní.
(5) Uchádzaè, ktorý na skúške neuspel, môže skúšku opakova• na základe novej žiadosti a po zaplatení
úhrady za jej vykonanie najviac dvakrát v termíne
urèenom skúšobnou komisiou. Opakova• skúšku
možno v termíne urèenom skúšobnou komisiou najskôr po troch mesiacoch od konania predchádzajúcej
skúšky a najneskôr do jedného roka od konania predchádzajúcej skúšky.
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§6
(1) Osvedèenie o vykonaní skúšky sa vydá do desiatich dní od jej vykonania.
(2) Vzor osvedèenia o vykonaní skúšky je uvedený
v prílohe.
§7
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. septembra
2001.

Ivan Šimko v. r.
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Príloha
k vyhláške è. 323/2001 Z. z.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajský úrad v ............................................
È. j.: .....................................

OSVEDÈENIE
o vykonaní kvalifikaènej skúšky pod¾a § 22 ods. 1 písm. d) zákona è. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona è. 279/2001 Z. z.

Meno a priezvisko: ......................................................................... rodné èíslo: ..........................................
Adresa trvalého pobytu: ..............................................................................................................................
vykonal(a) dòa ............................... kvalifikaènú skúšku pod¾a § 22 ods. 1 písm. d) zákona è. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona è. 279/2001 Z. z. a

je odborne spôsobilý(á) na vykonávanie živnosti
...................................................................................

V ........................................ dòa ...................................
........................................................
podpis
a odtlaèok úradnej peèiatky

Zbierka zákonov è. 324/2001
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OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 8. augusta 2001
o úprave dispozièných oprávnení správcov majetku štátu v zriaïovate¾skej pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo“) 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“) v zriaïovate¾skej pôsobnosti
ministerstva, ktorými sú:
a) štátne rozpoètové organizácie a štátne príspevkové
organizácie zriadené ministerstvom,1) Inštitút pre
pracovnú rehabilitáciu obèanov so zmenenou pracovnou schopnos•ou, Rehabilitaèné stredisko pre
zrakovo postihnutých, Centrum poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu,
Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny, Výskumný a vzdelávací ústav bezpeènosti práce,
Technická inšpekcia,
b) Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí
a mládeže,2)
c) Národný inšpektorát práce3) a inšpektoráty práce.4)

§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 ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnute¾né veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia do
správy iných správcov majetku štátu, ako sú uvedení
v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§4
Zámena správy hnute¾ných vecí štátu
(k § 9 ods. 3 zákona)
Na platnos• zmluvy o zámene správy hnute¾ných
vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene
správy hnute¾ných vecí štátu dávajú hnute¾né veci
štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§5

§2
Osobitné ponukové konanie
pri prevode hnute¾ných vecí štátu
[k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]
(1) Povinnos• vykona• osobitné ponukové konanie
pod¾a § 8 ods. 1 zákona sa vz•ahuje na správcov
uvedených v § 1 tohto opatrenia, ak predmetom prevodu sú prostriedky výpoètovej techniky, telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vozidlá, 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.
1

)
)
3
)
4
)
2

Prevod vlastníctva hnute¾ných vecí štátu
(k § 11 ods. 6 zákona)
Na platnos• kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, 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
ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnute¾né veci štátu uvedené
v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskorších predpisov.
§ 69 zákona è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci.
§ 5 ods. 1 zákona è. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 6 ods. 1 zákona è. 95/2000 Z. z.
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opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak vypožièiavate¾mi sú iní správcovia, ako sú uvedení v § 1
ods. 1 písm. a) zákona.

§7
Nájom majetku štátu
(k § 13 ods. 1 zákona)
(1) Na platnos• nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas
ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu nehnute¾né veci štátu
na èas dlhší ako pä• rokov alebo na neurèitý èas.
(2) Na platnos• nájomnej zmluvy, ktorou sa prenechávajú hnute¾né veci štátu do nájmu, sa vyžaduje
súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto
opatrenia prenechávajú do nájmu hnute¾né veci štátu
uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia iným nájomcom,
ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona na èas
dlhší ako tri roky alebo na neurèitý èas.
§8
Výpožièka majetku štátu
(k § 13 ods. 3 zákona)

(2) Súhlas ministerstva sa vyžaduje na platnos•
zmluvy o výpožièke, ktorou správcovia uvedení v § 1
tohto opatrenia prenechávajú do výpožièky hnute¾né
veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia iným
vypožièiavate¾om, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a)
zákona.
§9
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 274/1999 Z. z.
o úprave dispozièných oprávnení správcov v zriaïovate¾skej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.
§ 10

(1) Na platnos• zmluvy o výpožièke nehnute¾ných
vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto

Toto opatrenie nadobúda úèinnos• 1. septembra 2001.

Peter Magvaši v. r.
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325
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 13. augusta 2001
o úprave dispozièných oprávnení správcov majetku štátu v zriaïovate¾skej pôsobnosti
Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Štatistický úrad 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“) v zriaïovate¾skej pôsobnosti
úradu, ktorými sú
a) krajské správy Štatistického úradu Slovenskej republiky,1)
b) Inštitút informatiky a štatistiky – INFOSTAT, ktorý
je príspevkovou organizáciou úradu.
§2
Osobitné ponukové konanie pri prevode
hnute¾ných vecí štátu
[k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]
(1) Povinnos• vykona• osobitné ponukové konanie
pod¾a § 8 ods. 1 zákona sa vz•ahuje na správcov
uvedených v § 1 tohto opatrenia, ak predmetom prevodu sú prostriedky výpoètovej techniky, telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vozidlá, 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 nadobúdate¾om 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, ako 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 dávajú 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 dávajú 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 desa• 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 opat-

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
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renia sa vyžaduje súhlas úradu, ak vypožièiavate¾mi
sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. b) až d)
zákona.
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pozièné oprávnenia správcov v zriaïovate¾skej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri
nakladaní s majetkom štátu.

§9

§ 10

Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej
republiky è. 273/1999 Z. z., ktorým sa upravujú dis-

Toto opatrenie nadobúda úèinnos• 1. septembra
2001.

Peter Mach v. r.

