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N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 15. augusta 2001,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/1998 Z. z.,
ktorým sa vyhlasuje záväzná čas� územného plánu ve¾kého územného celku Bratislavský kraj

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 27 ods. 1 zá-
kona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a staveb-
nom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona
č. 237/2000 Z. z. nariaïuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/1998
Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná čas� územného
plánu ve¾kého územného celku Bratislavský kraj, sa
dopĺňa takto:

1. Príloha č. 2 čas� I bod 1 sa dopĺňa bodmi 1.11
a 1.12, ktoré znejú:

„1.11 podporova� rozvoj priemyselných parkov po-
d¾a zákona č. 193/2001 Z. z. o podpore na
zriadenie priemyselných parkov a o doplnení

zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení
neskorších predpisov,

1.12 podporova� rozvoj priemyselného parku pre
automobilový priemysel v priestore medzi ob-
cami Lozorno a Zohor.“.

2. Príloha č. 2 čas� I bod 3 sa dopĺňa bodom 3.25,
ktorý znie:

„3.25 vykona� náhradnú výsadbu 30 ha stromovej
zelene v území obce Lozorno.“.

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnos� dňom vyhláse-
nia.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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O P A T R E N I E
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 8. augusta 2001

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaïovate¾skej pôsobnosti
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repub-
liky (ïalej len „ministerstvo“) pod¾a § 8a ods. 2 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ïalej len „zá-
kon“) ustanovuje:

§ 1

Toto opatrenie sa vz�ahuje na správcov majetku
štátu (ïalej len „správca“), ktorými sú
a) štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové

organizácie zriadené ministerstvom,1)
b) Slovenská inšpekcia životného prostredia,2)
c) Štátny fond životného prostredia.3)

§ 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 pre-
vodu sú hnute¾né veci štátu, ktorých cena určená
znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako
50 000 Sk.

(2) Prevod ostatných hnute¾ných vecí štátu môžu
správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia 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 ministerstva, ak správ-
covia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnute¾-
né veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia do

správy iných správcov, 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 správ-
covia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene
správy majetku štátu dávajú hnute¾né veci štátu uve-
dené 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, ktorou sa prevádza
vlastníctvo hnute¾ných vecí štátu, vyžaduje sa súhlas
ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opat-
renia prevádzajú vlastníctvo hnute¾ných vecí štátu
uvedených v § 2 ods. 1 tohto opatrenia do vlastníctva
iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a)
zákona.

§ 6

Výmena hnute¾ných vecí štátu
(k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnos� zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas
ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opat-
renia výmenou dávajú hnute¾né veci štátu uvedené
v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 7

Nájom majetku štátu
(k § 13 ods. 1 zákona)

(1) Na platnos� nájomnej zmluvy nehnute¾ných vecí
štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia
uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu
nehnute¾né veci štátu na dlhší čas ako tri roky alebo
na neurčitý čas.

1) § 21 ods. 4 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

2) § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.
3) Zákon č. 69/1998 Z. z. o Štátnom fonde životného prostredia v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
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(2) Na platnos� nájomnej zmluvy hnute¾ných vecí
štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia
uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu
hnute¾né veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatre-
nia iným nájomcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1
písm. a) zákona na dlhší čas ako dva roky alebo na
neurčitý čas.

§ 8

Výpožička majetku štátu
(k § 13 ods. 3 zákona)

(1) Na platnos� zmluvy o výpožičke sa vyžaduje sú-
hlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto
opatrenia prenechávajú do výpožičky nehnute¾né veci
štátu správcom uvedeným v § 1 ods. 1 písm. b), c) a d)
zákona.

(2) Na platnos� zmluvy o výpožičke sa vyžaduje sú-

hlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto
opatrenia prenechávajú do výpožičky hnute¾né veci
štátu iným vypožičiavate¾om, ako sú uvedení v § 1 ods. 1
písm. a) zákona.

§ 9

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva životného prostre-
dia Slovenskej republiky č. 322/1999 Z. z. o úprave
dispozičných oprávnení správcov v zriaïovate¾skej pô-
sobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§ 10

Toto opatrenie nadobúda účinnos� 10. septembra
2001.

László Miklós v. r.
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O P A T R E N I E
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

zo 14. augusta 2001

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v  zriaïovate¾skej pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ïalej len
„ministerstvo“) pod¾a § 8a ods. 2 zákona Národnej ra-
dy Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu v znení zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 374/1996 Z. z. (ïalej len „zákon“)
ustanovuje:

§ 1

Toto opatrenie sa vz�ahuje na správcov majetku
štátu (ïalej len „správca“) v zriaïovate¾skej pôsobnos-
ti ministerstva, ktorými sú
a) štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové

organizácie,1)
b) štátny fond kultúry Pro Slovakia.2)

§ 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 uve-
dených v § 1 tohto opatrenia, ak predmetom prevodu
sú prostriedky výpočtovej techniky, telefaxy, kopírova-
cie stroje a motorové vozidlá, ktorých cena určená
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 navzájom prevádza� správu hnute¾ných vecí
štátu bez obmedzenia.

(2) Na platnos� zmluvy o prevode správy hnute¾ných
vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správ-
covia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnute¾-
né veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia do
správy iných správcov, 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 správ-
covia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene
správy majetku štátu dávajú hnute¾né veci štátu uvede-
né v  § 2 ods. 1 tohto opatrenia do správy iným správ-
com, 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 mi-
nisterstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia
prevádzajú vlastníctvo hnute¾ných vecí štátu uvede-
ných 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 opat-
renia výmenou dávajú hnute¾né veci štátu uvedené
v § 2 ods. 1 tohto opatrenia iným správcom, ako sú
uvedení v § 1 tohto opatrenia.

§ 7

Nájom majetku štátu
(k § 13 ods. 1 zákona)

(1) Na platnos� nájomnej zmluvy, ktorou sa prene-
chávajú nehnute¾né veci štátu do nájmu, sa s výnim-
kou pod¾a odseku 2 vyžaduje súhlas ministerstva, ak
správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú
do nájmu nehnute¾né veci štátu na čas dlhší ako tri
mesiace alebo na neurčitý čas.

(2) Na platnos� nájomnej zmluvy, ktorou sa prene-
chávajú nehnute¾né veci štátu do nájmu politickej
strane alebo hnutiu, sa vyžaduje súhlas ministerstva.

(3) Na platnos� nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov.
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ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opat-
renia prenechávajú do nájmu hnute¾né veci štátu uve-
dené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia iným správcom, ako
sú uvedení v § 1 ods. 1 zákona na čas dlhší ako dva
roky alebo na neurčitý čas.

§ 8

Výpožička majetku štátu
(k § 13 ods. 3 zákona)

(1) Na platnos� zmluvy o výpožičke nehnute¾ných
vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto
opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak vypoži-
čiavate¾mi sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. b)
až d) zákona.

(2) Na platnos� zmluvy o výpožičke sa vyžaduje sú-
hlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto

opatrenia prenechávajú do výpožičky hnute¾né veci
štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia iným vypo-
žičiavate¾om, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 zákona.

§ 9

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva kultúry Sloven-
skej republiky č. 270/1999 Z. z. o úprave dispozič-
ných oprávnení správcov v zriaïovate¾skej pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pri nakla-
daní s majetkom štátu.

§ 10

Toto opatrenie nadobúda účinnos� 1. septembra
2001.

Milan Kňažko v. r.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.

opatrenie z 25. júla 2001 č. R-4/2001, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie
č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa zrušuje pôsobnos� okresných úradov v určovaní maximálnych cien za nakladanie s tuhým
odpadom; mení sa minimálna a minimálna (garantovaná) cena potravinárskej pšenice z úrody roku 2001 a rozširuje
sa cenová regulácia nového druhu poštovej služby.

Toto opatrenie nadobúda účinnos� odo dňa vyhlásenia  okrem zrušenia pôsobnosti okresných úradov v určovaní
maximálnych cien za nakladanie s tuhým odpadom, ktoré nadobúda účinnos� 1. januára 2002.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2001 a možno doň nazrie� na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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