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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. októbra 2001,
ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 90/1996 Z. z.
o minimálnej mzde v znení zákona è. 346/1999 Z. z.
nariaïuje:

uplatní zamestnávate¾ na úèely § 3 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona è. 346/1999 Z. z. už za
mesiac október 2001.

§1

§3

Výška minimálnej mzdy1) sa ustanovuje na:
a) 26,60 Sk za každú hodinu odpracovanú zamestnancom,
b) 4 920 Sk za mesiac pre zamestnanca odmeòovaného mesaènou mzdou.

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 298/2000 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy.
§4

§2
Výšku minimálnej mzdy pod¾a § 1 tohto nariadenia

Toto nariadenie nadobúda úèinnos• dòom vyhlásenia.

Mikuláš Dzurinda v. r.

1

) § 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona è. 346/1999 Z. z.
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412
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. októbra 2001,
ktorým sa mení nariadenie vlády Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky è. 43/1992 Zb.
o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v s•aženom
a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 14 ods. 3 zákona
è. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovos•
a o priemernom zárobku v znení zákona è. 105/1999
Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Èeskej a Slovenskej Federatívnej
Republiky è. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych
mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu
v s•aženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí
a za prácu v noci v znení nariadenia vlády Slovenskej
republiky è. 645/1992 Zb., nariadenia vlády Sloven-

skej republiky è. 249/1993 Z. z., nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 84/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 2/1998 Z. z., nariadenia
vlády Slovenskej republiky è. 65/1999 Z. z., zákona
è. 105/1999 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 374/1999 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej
republiky è. 299/2000 Z. z. sa mení takto:
V § 2 odsek 1 znie:
„(1) Výška minimálnych mzdových taríf odstupòovaných do 12 tarifných tried pri urèenom týždennom
pracovnom èase 42 a 1/2 hodiny je:

Sadzba v Sk za hodinu

Sadzba v Sk za mesiac

Tarifná
trieda

základná

zvýšená o 15 %

základná

zvýšená o 15 %

1

26,60

30,60

4 920

5 660

2

27,70

31,90

5 130

5 900

3

29,00

33,40

5 370

6 170

4

30,40

35,00

5 620

6 470

5

32,00

36,80

5 920

6 810

6

33,80

38,90

6 260

7 200

7

36,00

41,40

6 660

7 660

8

38,50

44,30

7 120

8 190

9

41,40

47,60

7 650

8 800

10

44,70

51,40

8 270

9 510

11

48,50

55,80

8 980

10 330

12

52,90

60,80

9 780

11 250.“.

Èl. II

už za mesiac október 2001.

Zamestnávate¾, na ktorého sa vz•ahuje toto nariadenie, uplatní postup pod¾a ustanovenia § 14 zákona
è. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovos•
a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov

Èl. III
Toto nariadenie nadobúda úèinnos• dòom vyhlásenia a stráca úèinnos• 31. marca 2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 2. októbra 2001,
ktorou sa vykonáva zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a
§ 11 ods. 1 a § 16 ods. 4 zákona è. 381/2001 Z. z.
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len
„zákon“) ustanovuje:

dený v prílohe è. 1. Farba potvrdenia o poistení zodpovednosti je biela a jeho rozmery sú 95 × 70 mm.

§1

§2

(1) Potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ïalej len „poistenie zodpovednosti“) obsahuje tieto náležitosti:
a) èíslo potvrdenia o poistení zodpovednosti, ktoré pozostáva z osobitnej èíselnej kombinácie pois•ovate¾a,
b) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo
dlhodobého pobytu držite¾a motorového vozidla alebo názov a sídlo držite¾a motorového vozidla pod¾a
dokladov motorového vozidla, ak ide o motorové
vozidlo, ktoré podlieha evidencii motorových vozidiel,
c) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo
dlhodobého pobytu vlastníka motorového vozidla
alebo názov a sídlo vlastníka motorového vozidla,
ak ide o motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii motorových vozidiel,
d) rodné èíslo alebo identifikaèné èíslo osoby pod¾a
písmena b) alebo c); v prípade, že fyzickej osobe
nebolo pridelené rodné èíslo, uvedie sa dátum jej
narodenia,
e) obchodné meno pois•ovate¾a a jeho sídlo,
f) dobu platnosti poistenia zodpovednosti,
g) druh motorového vozidla, továrenskú znaèku motorového vozidla a jeho typ,
h) medzinárodný identifikátor na oznaèovanie motorového vozidla (Vehicle Identification Number); ak
nebol pridelený, èíslo karosérie alebo podvozku motorového vozidla,
i) evidenèné èíslo motorového vozidla,
j) sériu a èíslo technického preukazu vozidla, technického osvedèenia vozidla alebo obdobného preukazu,
k) dátum vystavenia potvrdenia o poistení zodpovednosti, podpis osoby oprávnenej kona• v mene pois•ovate¾a a odtlaèok peèiatky pois•ovate¾a.
(2) Vzor potvrdenia o poistení zodpovednosti je uve1

(3) Pri motorovom vozidle, ktorému bolo pridelené
zvláštne evidenèné èíslo,1) sa v potvrdení o poistení
zodpovednosti neuvádzajú údaje pod¾a odseku 1
písm. g), h) a j).

(1) Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového
vozidla na území Slovenskej republiky obsahuje tieto
náležitosti:
a) èíslo poistnej zmluvy,
b) sídlo Slovenskej kancelárie pois•ovate¾ov, jej identifikaèné èíslo, názov a sídlo právnickej osoby, ktorá
je oprávnená kona• v mene Slovenskej kancelárie
pois•ovate¾ov,
c) meno a priezvisko poistníka, miesto trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu a štát trvalého pobytu
alebo dlhodobého pobytu, dátum narodenia, èíslo
pasu a štát, v ktorom bol vystavený,
d) meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo
dlhodobého pobytu a štát trvalého pobytu alebo
dlhodobého pobytu fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom motorového vozidla, alebo názov, miesto a štát
sídla právnickej osoby, ktorá je vlastníkom motorového vozidla,
e) druh motorového vozidla, továrenskú znaèku a jeho typ,
f) evidenèné èíslo motorového vozidla a rozlišovaciu
znaèku štátu evidencie motorového vozidla,
g) medzinárodný identifikátor na oznaèovanie motorového vozidla (Vehicle Identification Number); ak
nebol pridelený, èíslo karosérie alebo podvozku motorového vozidla,
h) výkon a objem valcov motora, celkovú hmotnos•
motorového vozidla a poèet miest na sedenie,
i) limit poistného plnenia za škody pod¾a § 4 ods. 2
písm. a) zákona a za škodu pod¾a § 4 ods. 2
písm. b), c) a d) zákona,
j) dobu platnosti poistenia zodpovednosti,
k) výšku poistného, spôsob zaplatenia a dátum zaplatenia,
l) odtlaèok peèiatky, dátum a podpis osoby, ktorá je
oprávnená kona• v mene Slovenskej kancelárie pois•ovate¾ov,

) § 96 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
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§3

(2) Vzor potvrdenia pod¾a odseku 1 je uvedený v prílohe è. 2.

Táto vyhláška nadobúda úèinnos• dòom vyhlásenia.

Brigita Schmögnerová v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláške è. 413/2001 Z. z.
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Príloha è. 2
k vyhláške è. 413/2001 Z. z.

