Zbierka zákonov è. 438/2001

Strana 4754

Èiastka 179

438
ZÁKON
z 3. októbra 2001
o platových pomeroch a ïalších náležitostiach súvisiacich
s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

poskytne, ak v príslušnom polroku k 31. máju alebo
k 30. novembru príslušného kalendárneho roka vykonával funkciu najmenej štyri mesiace.

§1

(2) Ïalší plat sa po splnení podmienky pod¾a odseku 1 vyplatí v rovnakom termíne, ako sa vypláca plat
za mesiac máj a za mesiac november. Ak je podmienka
pod¾a odseku 1 splnená až v mesiaci júni alebo v mesiaci decembri, ïalší plat sa vyplatí v rovnakom termíne, ako sa vypláca plat za mesiac jún alebo za mesiac
december.

Úèel zákona
Úèelom tohto zákona je ustanovi• platové pomery
a ïalšie náležitosti súvisiace s vykonávaním funkcie
predsedu samosprávneho kraja1) (ïalej len „predseda“).
§2
Predsedovi za podmienok a v rozsahu ustanovenom
týmto zákonom patrí
a) plat,
b) ïalší plat,
c) ïalšie náležitosti súvisiace s vykonávaním funkcie.

(3) Do èasu vykonávania funkcie pod¾a odseku 1 sa
zapoèítava aj èas èerpania dovolenky a èas neschopnosti doèasne vykonáva• funkciu spôsobenej úrazom
v súvislosti s vykonávaním funkcie predsedu alebo
v priamej súvislosti s òou alebo spôsobenej chorobou
z povolania. To neplatí, ak bol úraz spôsobený vlastným zavinením.

§3

§5

Plat

Náhrada výdavkov

(1) Plat je mesaène poskytované peòažné plnenie,
ktorým sa oceòuje vykonávanie funkcie predsedu. Plat
sa urèí pevnou sumou zaokrúhlenou na celé stovky
korún nahor zo súèinu základu platu a ustanoveného
koeficientu platu 2,0.

Predsedovi pri cestách, ktoré súvisia s vykonávaním
funkcie, patrí náhrada úèelne vynaložených výdavkov.
Pri ich poskytovaní sa primerane použijú ustanovenia
osobitného predpisu;4) pravidelným pracoviskom na
úèely poskytovania náhrad výdavkov je sídlo samosprávneho kraja.

(2) Základ platu je súèet najvyššej platovej tarify a sumy limitu osobného príplatku vypoèítanej z najvyššej
platovej tarify základnej stupnice platových taríf ustanovenej pre zamestnanca pri vykonávaní verejnej služby pod¾a osobitného predpisu.2)
(3) Plat pod¾a odseku 1 patrí predsedovi odo dòa
zloženia predpísaného s¾ubu. Tento nárok zaniká
dòom nasledujúcim po dni zániku jeho mandátu pod¾a
osobitného predpisu.3)
§4
Ïalší plat
(1) Predsedovi patrí v každom polroku kalendárneho
roka ïalší plat v sume posledného mesaèného platu
urèeného pod¾a § 3, ak ïalej nie je ustanovené inak,
priznaného mu v mesiaci, v ktorom sa mu ïalší plat
1

)
)
3
)
4
)
5
)
2

§6
Odstupné
(1) Pri zániku mandátu predsedu z dôvodu uplynutia volebného obdobia5) patrí predsedovi odstupné
v sume dvojnásobku jeho priemerného mesaèného
platu.
(2) Priemerným mesaèným platom pod¾a tohto zákona je mesaèný plat pod¾a § 3 za mesiac predchádzajúci
mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesaèného platu, zvýšený o jednu šestinu posledného vyplateného ïalšieho platu pod¾a § 4.
(3) Odstupné sa po splnení podmienky pod¾a odseku 1 vyplatí v najbližšom termíne výplaty platu predsedu.

§ 16 zákona è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
Zákon è. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.
§ 17 zákona è. 302/2001 Z. z.
Zákon è. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
§ 17 ods. 1 písm. a) zákona è. 302/2001 Z. z.
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(4) Nárok na odstupné pod¾a odseku 1 nevznikne, ak
bol predseda do funkcie opä• zvolený. Na vykonávanie
funkcie v predchádzajúcich volebných obdobiach sa
neprihliada.
(5) Na úèely tohto zákona pri zániku mandátu predsedu smr•ou6) nárok pod¾a odseku 1 zostáva zachovaný.
§7
Hmotné výhody
(1) Predseda má nárok na bezplatné
a) používanie služobného motorového vozidla s prideleným vodièom alebo bez neho na vykonávanie
funkcie alebo v súvislosti s òou,
b) používanie prostriedkov technického vybavenia na
vykonávanie funkcie.
(2) Podrobnosti o primeranom technickom vybavení
predsedu ustanoví zastupite¾stvo samosprávneho kraja uznesením.7)
(3) Nárok pod¾a odseku 1 vzniká od prvého dòa
vykonávania funkcie predsedu a zaniká dòom nasledujúcim po dni zániku jeho mandátu pod¾a osobitného
predpisu.3)
(4) Predsedovi na pokrytie nevyhnutných výdavkov
za služby a iných osobných výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie patrí mesaène paušálna náhrada
v sume 4 % z jeho platu urèeného pod¾a § 3.
(5) Paušálna náhrada sa urèuje pevnou sumou zaokrúhlenou na celé stovky korún nahor a predsedovi
patrí od prvého dòa vykonávania funkcie a zaniká
dòom nasledujúcim po dni zániku jeho mandátu pod¾a
osobitného predpisu.3)
Spoloèné, prechodné
a závereèné ustanovenia
§8
(1) Predsedovi poèas vykonávania funkcie patrí dovolenka vo výmere piatich týždòov za kalendárny rok
alebo jej pomerná èas•. Predsedovi patrí za èas dovolenky plat. Plat za nevyèerpanú dovolenku nemožno
poskytnú•.
(2) Predseda sa poèas vykonávania funkcie zúèast-
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òuje na zdravotnom poistení, nemocenskom poistení,
dôchodkovom zabezpeèení a poistení v nezamestnanosti ako zamestnanec pod¾a osobitných predpisov. 8)
(3) Samosprávny kraj9) vo vz•ahu k predsedovi na
úèely uvedené v odseku 2 vystupuje ako zamestnávate¾.
(4) Predsedovi možno poskytnú• ocenenie za zásluhy pri osobnej pomoci poskytovanej v súvislosti s mimoriadnou udalos•ou pod¾a osobitného predpisu.10)
Ocenením je peòažný dar, vecný dar alebo iný dar.
O poskytnutí ocenenia rozhoduje predseda Národnej
rady Slovenskej republiky.11)
(5) Zrážky z platu predsedu možno vykona• len na
základe dohody o zrážkach z platu. Bez tejto dohody
možno zrazi• z platu predsedu iba sumy z rovnakých
dôvodov, v rovnakom rozsahu a poradí ako u zamestnancov v pracovnom pomere.
(6) Plat a paušálna náhrada sa vyplácajú pozadu
za mesaèné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(7) Plat a paušálna náhrada patria v pomernej èasti
zodpovedajúcej èasu vykonávania funkcie v príslušnom kalendárnom mesiaci.
(8) Ustanovenie § 4 ods. 1 sa nevz•ahuje na predsedu, ktorého mandát zanikol z dôvodu právoplatného
odsúdenia za úmyselný trestný èin alebo z dôvodu
právoplatného odsúdenia za trestný èin, ak výkon
trestu odòatia slobody nebol podmieneène odložený.
(9) Nároky predsedu, ktoré mu patria pod¾a tohto
zákona, sa uhrádzajú z rozpoètu samosprávneho kraja,12) v ktorom predseda vykonáva funkciu.
(10) Na právne vz•ahy vyplývajúce z vykonávania
funkcie predsedu sa primerane použijú ustanovenia
osobitných predpisov,13) ktoré upravujú bezpeènos•
a ochranu zdravia pri práci a náhradu škody.
§9
Ak mandát predsedu zanikne smr•ou,6) nárok na
odstupné pod¾a § 6 ods. 1 a jeho ïalšie peòažné nároky postupne prechádzajú na manžela, deti a rodièov,
ak s ním žili v èase smrti v domácnosti.14) Predmetom
dedièstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.

6

) § 17 ods. 1 písm. h) zákona è. 302/2001 Z. z.
) § 11 ods. 4 zákona è. 302/2001 Z. z.
8
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení
7

9

)
)
11
)
12
)
13
)
10

14

)

Všeobecnej zdravotnej pois•ovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových a obèianskych pois•ovní v znení neskorších
predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 274/1994 Z. z. o Sociálnej pois•ovni v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpeèení v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
§ 1 ods. 5 zákona è. 302/2001 Z. z.
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení zákona è. 117/1998 Z. z.
Èl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 9 ods. 1 zákona è. 302/2001 Z. z.
Zákonník práce.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 330/1996 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
§ 115 Obèianskeho zákonníka.
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(1) Do úèinnosti zákona o verejnej službe patrí predsedovi plat v sume 40 000 Sk.

b) 2004 v prvom polroku v sume 0,5 platu a v druhom
polroku v sume 0,5 platu,
c) 2005 v prvom polroku v sume 0,5 platu a v druhom
polroku v sume jedného platu.

(2) Ïalší plat pod¾a § 4 ods. 1 v kalendárnom roku
2002 predsedovi nepatrí.

§ 11

(3) Ïalší plat pod¾a § 4 ods. 1 patrí predsedovi v kalendárnom roku
a) 2003 v druhom polroku v sume 0,5 platu,

Tento zákon nadobúda úèinnos• dòom vykonania
volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2001.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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439
ZÁKON
z 3. októbra 2001,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona è. 27/1984 Zb.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 160/1996 Z. z., zákona è. 58/1997 Z. z., zákona
è. 395/1998 Z. z., zákona è. 343/1999 Z. z., zákona
è. 388/2000 Z. z. a zákona è. 416/2001 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 2 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva pod¾a platných slovenských technických noriem,
technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja pre cestnú infraštruktúru. Ministerstvo môže vo výnimoèných prípadoch udeli• súhlas na odlišné technické riešenie.“.
2. V § 3 sa odsek 3 dopåòa písmenom l), ktoré znie:
„l) zabezpeèuje zriadenie a prevádzku váh na meranie
hmotnosti vozidla a jeho nápravových tlakov na
hranièných priechodoch a vo vnútrozemí a èinnosti
s tým súvisiace.“.
3. V § 3b sa vypúš•a odsek 3.
4. V § 3c ods. 5 sa vypúš•ajú slová „kontrolným
odznakom a“.
5. V § 6 ods. 2 sa v prvej vete za slová „dvojstopovými
motorovými vozidlami“ vkladajú slová „alebo jazdnými
súpravami“. V tretej vete sa za slová „kalendárny rok“
vkladá èiarka a slová „alebo na 15 dní“ sa nahrádzajú
slovami „na 15 dní alebo na 1 deò“.
6. V § 6 odsek 4 znie:
„(4) Motorové vozidlá musia by• pri prejazde vymedzených úsekov dia¾nic alebo ciest pre motorové vozidlá pod¾a odseku 2 oznaèené nálepkou. Zaplatenie
úhrady za užívanie týchto pozemných komunikácií
motorovým vozidlom sa preukazuje platnou dvojdielnou nálepkou, ktorej jedna èas• je nalepená celou
plochou na prednom skle motorového vozidla alebo
prvého vozidla jazdnej súpravy na mieste ustanovenom osobitným predpisom2i) a ktorá
a) zodpovedá vzoru ustanovenom v osobitnom predpise,2j)
b) obsahuje vyznaèenie doby platnosti.“.

Poznámky pod èiarou k odkazom 2i a 2j znejú:
„2i) § 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slo-

venskej republiky è. 41/2000 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob oznaèenia úsekov dia¾nic a ciest pre motorové vozidlá,
ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej
umiestnenia na motorovom vozidle.
2j
) Prílohy è. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 41/2000 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej
republiky è. 414/2000 Z. z.“.

7. V § 6 odsek 6 znie:
„(6) Nálepky, ich distribúciu a predaj zabezpeèuje
ministerstvo. Finanèné prostriedky získané z predaja
nálepiek sú príjmom štátneho rozpoètu.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 2g sa vypúš•a.
8. V § 6 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8,
ktoré znejú:
„(7) Vodiè motorového vozidla alebo jazdnej súpravy je povinný vyznaèi• údaj o evidenènom èísle,2ga)
ktoré má motorové vozidlo alebo prvé vozidlo jazdnej
súpravy, na oddelite¾nom kontrolnom kupóne.2gb)
(8) Vodiè motorového vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý používa vymedzený úsek dia¾nice alebo cesty
pre motorové vozidlá, je povinný na požiadanie predloži• príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky oddelite¾ný kontrolný kupón.2gb)“.
Doterajší odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 9.
Poznámky pod èiarou k odkazom 2ga a 2gb znejú:
„2ga) § 94 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996
2gb

Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.

) § 4 ods. 2 písm. b) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a tele-

komunikácií Slovenskej republiky è. 41/2000 Z. z. v znení
vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 414/2000 Z. z.“.

9. V § 8 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
a štvrtá veta, ktoré znejú:
„Zvláštne užívanie sa povo¾uje na dobu urèitú, ak
u užívate¾a trvajú dôvody, pre ktoré bolo povolenie
udelené. Pri zmene užívate¾a, podmienok užívania
a podobne je potrebné požiada• o nové povolenie, prípadne o zmenu povolenia.“.
10. V § 8 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) odvolanie proti rozhodnutiu vo veciach nadmernej
a nadrozmernej prepravy nemá odkladný úèinok.“.
11. V § 11 ods. 1 sa v druhej vete na konci bodka
nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nad a pod
pozemnou komunikáciou.“.
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12. V § 18 ods. 7 druhá veta znie:
„Prípadné umiestnenie telekomunikaèných podzemných vedení v cestnom telese alebo na cestnom pomocnom pozemku z dôvodov uvedených v prvej vete tohto
odseku povo¾uje príslušný cestný správny orgán.“.
13. V § 18 odsek 8 znie:
„(8) Vedenia, ktoré svojím umiestnením a technickým spracovaním nezodpovedajú ustanoveniam tohto
zákona, musia sa postupne v rámci plánovaných rekonštrukcií pozemných komunikácií alebo vedení preloži• alebo odstráni• na náklady vlastníka alebo správcu vedení. Príslušný správca komunikácie prerokuje
s vlastníkmi a správcami týchto vedení umiestnených
v telese dia¾nice, cesty alebo miestnej komunikácie
spôsob a lehoty ich preloženia alebo odstránenia. Ak
nedôjde k dohode, rozhodne príslušný cestný správny
orgán.“.
14. V § 18 ods. 9 sa za slovo „povinný“ vkladajú slová
„na svoje náklady a v mene budúceho vlastníka alebo
správcu tejto komunikácie (vyvolané investície)“.
15. § 18 sa dopåòa odsekmi 12, 13 a 14, ktoré znejú:
„(12) V tuneli a v jeho konštrukcii, ktoré sú súèas•ou
dia¾nice, cesty alebo miestnej komunikácie, je zakázané umiestòova• elektrické vedenia, produktovody
a potrubné vedenia s hor¾avými látkami, ktoré neslúžia na jeho prevádzku. Na umiestnenie iného vedenia
je potrebné povolenie cestného správneho orgánu na
zvláštne užívanie pod¾a § 8 ods. 1.
(13) Pri výstavbe dia¾nice, cesty alebo miestnej komunikácie alebo pri ich rekonštrukciách je investor
stavby povinný uhradi• len vyvolané úpravy priamo
dotknutého úseku vedenia, a to na úrovni technického
riešenia v èase, keï bola úprava vyvolaná. Ostatné
úpravy, ktorými sa zvýši výkonnos• alebo zmodernizu-
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je vedenie, je vlastník alebo správca pozemnej komunikácie oprávnený vykona• len na základe predchádzajúcej písomnej dohody vlastníka alebo správcu pozemnej komunikácie s vlastníkom alebo správcom
vedenia vždy na náklady vlastníka alebo správcu tohto
vedenia.
(14) Pri realizácii stavebných prác na dia¾nici, ceste
alebo miestnej komunikácii, pri ktorých by mohlo
dôjs• k poškodeniu vedenia, je vlastník alebo správca
vedenia povinný na výzvu vlastníka alebo správcu
dotknutej pozemnej komunikácie zabezpeèi• potrebné
doklady vrátane vytýèenia polohy vedenia a odborný
dozor bezplatne.“.
16. V § 22b odsek 4 znie:
„(4) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpoètu
alebo rozpoètu obce pod¾a toho, ktorý cestný správny
orgán uložil pokutu.“.
17. V § 22c ods. 3 sa slovo „trojnásobku“ nahrádza
slovom „desa•násobku“ a na konci sa bodka nahrádza
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a v blokovom konaní do výšky trojnásobku tejto úhrady.“.
18. V § 22c odsek 4 znie:
„(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vz•ahuje
osobitný predpis10) s tým, že priestupok pod¾a odseku 1 písm. g) v blokovom konaní prejednávajú aj orgány Policajného zboru.“.
19. Príloha è. 1 k zákonu è. 135/1961 Zb. v znení
zákona è. 343/1999 Z. z. a zákona è. 388/2000 Z. z.
sa nahrádza prílohou è. 1 k tomuto zákonu.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 439/2001 Z. z.

SADZOBNÍK ÚHRAD
za užívanie vymedzených úsekov dia¾nic a ciest pre motorové vozidlá,
pre dvojstopové motorové vozidlá alebo pre jazdné súpravy

1. Úhrada na kalendárny rok pre motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnos•ou
a) do 3,5 tony vrátane je ....................................................................... 600 Sk,
b) od 3,5 tony do 12,0 ton vrátane je .................................................... 4 000 Sk,
c) nad 12,0 ton je ................................................................................. 8 000 Sk.
2. Úhrada na 15 dní pre motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnos•ou
a) do 3,5 tony vrátane je ....................................................................... 100 Sk,
b) od 3,5 tony do 12,0 ton vrátane je .................................................... 600 Sk,
c) nad 12 ton je .................................................................................... 1 200 Sk.
3. Úhrada na 1 deò pre motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnos•ou
nad 12 ton je .................................................................................... 200 Sk.

Poznámka:
a) Celoroèné nálepky platia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
b) Ak bola 15-dòová nálepka zakúpená v decembri bežného roka, táto nálepka platí aj v januári nasledujúceho
roka, a to na poèet dní, ktoré zostávajú do konca doby jej platnosti. Zaèiatok platnosti 15-dòovej a platnos•
1-dòovej nálepky predajca vyznaèuje predierovaním príslušného dátumu na nálepke.
c) Celková hmotnos• vozidla je uvedená v osvedèení o evidencii vozidla.12)

12

) § 93 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov.
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440
ZÁKON
zo 4. októbra 2001,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných
bezpeènostných služieb a podobných èinností, o zmene a doplnení zákona
è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov a o doplnení zákona è. 65/1965 Zb. Zákonníka práce
v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpeènostných
službách) v znení zákona è. 225/2000 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpeènostných služieb a podobných èinností,
o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona è. 65/1965
Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov
(zákon o súkromných bezpeènostných službách)
v znení zákona è. 225/2000 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:
1. V § 3 písmeno c) znie:
„c) vlastnou ochranou
1. èinnos• uvedená v písmene a) vykonávaná pre
vlastnú potrebu, ak je zabezpeèovaná aspoò jednou osobou v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vz•ahu,
2. èinnos• uvedená v písmene b) vykonávaná pre
vlastnú potrebu, ak je zabezpeèovaná aspoò jednou osobou v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vz•ahu a vykonáva sa na
verejne prístupnom mieste,
ak nejde o èinnos• štátneho orgánu, Národnej banky
Slovenska, Armády Slovenskej republiky, ozbrojených
bezpeènostných zborov, ozbrojených zborov, záchranných zborov alebo služieb zriadených zákonom, alebo
o èinnos• orgánu územnej samosprávy pri plnení úloh
verejnej správy,“.
2. V § 7 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno
b), ktoré znie:
„b) fyzická osoba, ktorá má najmenej 20 % majetkový
podiel v právnickej osobe, spåòa podmienky ustanovené v § 6 písm. c) a d),“.

5. V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) doklady uvedené v § 11 ods. 2 písm. a) až c), g) a h)
týkajúce sa fyzickej osoby alebo fyzických osôb,
ktoré sú štatutárnym orgánom právnickej osoby
alebo jeho èlenmi, prípadne vedúcim organizaènej
zložky zahraniènej právnickej osoby (§ 7 ods. 2),
a doklady uvedené v § 11 ods. 2 písm. a) a g) týkajúce sa osoby uvedenej v § 7 ods. 1 písm. b),“.
6. V § 16 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie:
„Krajské riadite¾stvo vydá tiež novú licenciu do 15
dní od oznámenia zmien pod¾a § 18, ak sa tieto zmeny
týkajú údajov uvedených v licencii, alebo do 15 dní od
právoplatnosti rozhodnutia pod¾a § 19.“.
7. V § 17 odsek 4 znie:
„(4) Zoznam objektov pod¾a odseku 2 je uvedený
v prílohe zákona.“.
8. § 18 a 19 vrátane nadpisov znejú:
„§ 18
Oznamovacia povinnos•
(1) Prevádzkovate¾ je povinný oznámi• a doloži• krajskému riadite¾stvu, ktoré vydalo licenciu, zmeny všetkých údajov a zmeny dokladov, ktoré uviedol alebo
pripojil k žiadosti o udelenie licencie, najneskôr do 15
dní od týchto zmien.
(2) Na základe oznámenia pod¾a odseku 1 krajské
riadite¾stvo potvrdí prevádzkovate¾ovi oznámenie
zmien alebo rozhodne o zmene v oprávnení podnika•
(§ 19), alebo pozastaví výkon oprávnenia podnika•
(§ 20), alebo odníme licenciu (§ 22).
§ 19

Doterajšie písmeno b) sa oznaèuje ako písmeno c).

Zmeny v oprávnení podnika•

3. V § 11 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti,“.
Doterajšie písmená c) až h) sa oznaèujú ako písmená
d) až i).

Krajské riadite¾stvo vydá rozhodnutie o zmene
v oprávnení podnika•, ak sa zmeny týkajú predmetu
podnikania a rozsahu podnikania; to platí aj na dodatoèné ustanovenie podmienok alebo zmenu podmienok uvedených v § 17.“.

4. V § 11 ods. 2 písm. h) sa vypúš•ajú slová „pod¾a
iného zákona,“.

9. V § 20 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 6 písm. b), f)
a g)“ nahrádzajú slovami „§ 6 písm. b) a e) až g)“.
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10. V § 21 sa vypúš•a odsek 2. Súèasne sa zrušuje
oznaèenie odseku 1.
11. Nadpis pod § 23 znie:
„Povinnosti po zmene v oprávnení podnika•, po
pozastavení výkonu oprávnenia podnika•
alebo po zániku oprávnenia podnika•“.
12. V § 23 ods. 1 sa vypúš•a druhá veta.
13. V § 23 odsek 4 znie:
„(4) Ak sa pri zmene v oprávnení podnika• vydá nová
licencia, prevádzkovate¾ je povinný predchádzajúcu
licenciu vráti• krajskému riadite¾stvu najneskôr pri
preberaní novej licencie. Pri pozastavení výkonu
oprávnenia podnika• alebo zániku oprávnenia podnika• prevádzkovate¾, alebo pri zániku oprávnenia podnika• zrušením právnickej osoby likvidátor sú povinní
do 15 dní od pozastavenia výkonu oprávnenia podnika• alebo zániku oprávnenia podnika• vráti• licenciu
krajskému riadite¾stvu, ktoré ju vydalo. O vrátení licencie krajské riadite¾stvo vydá potvrdenie tomu, kto
licenciu vrátil.“.
14. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„§ 25a
Prekážky prevádzkovania bezpeènostnej služby
(1) Bezpeènostnú službu nemôže prevádzkova• fyzická osoba, právnická osoba alebo právnická osoba
s najmenej 20 % majetkovým podielom fyzickej osoby,
na ktorých majetok bol skonèený konkurz, poèas troch
rokov po skonèení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po
jednom roku od vyrovnania svojich záväzkov, ktoré sa
viažu ku konkurzu pod¾a právoplatného rozvrhového
uznesenia súdu.7a)
(2) Ak prevádzkovate¾ spôsobil konkurz alebo nútené vyrovnanie úmyselne, môže prevádzkova• bezpeènostnú službu najskôr po piatich rokoch od úplného
vyrovnania svojich záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu pod¾a právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vz•ahujú aj na
fyzickú osobu alebo právnickú osobu, voèi ktorej sa
v uvedenom èase navrhlo vyhlásenie konkurzu a návrh sa zamietol pre nedostatok majetku postaèujúceho
aspoò na úhradu trov konania.7b)
(4) Na prekážku pod¾a odsekov 1 až 3 sa neprihliada,
ak došlo ku konkurzu alebo k nútenému vyrovnaniu
v dôsledku úpadku alebo trestného èinu spáchaného
tre•ou osobou.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 7a a 7b znejú:
„ ) Zákon è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení ne7a
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16. V § 32 ods. 5 sa èíslovka „20“ nahrádza èíslovkou
„15“.
17. V § 32 odsek 6 znie:
„(6) Fyzickej osobe, ktorá úspešne absolvovala skúšku odbornej spôsobilosti, alebo na základe písomnej
žiadosti osobe, ktorá pod¾a odseku 2 skúšku nemusí
vykona•, vydá ministerstvo preukaz odbornej spôsobilosti, ktorého platnos• je desa• rokov. Na vydanie
preukazu odbornej spôsobilosti sa nevz•ahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.7c) O nesplnení
podmienok na vydanie preukazu odbornej spôsobilosti
ustanovených v tomto zákone a o nevydaní preukazu
odbornej spôsobilosti ministerstvo žiadate¾a písomne
vyrozumie. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany
alebo pátrania je pri plnení pracovných úloh povinná
ma• preukaz odbornej spôsobilosti pri sebe.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 7c znie:
„7c) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.

18. V § 40 odsek 1 znie:
„(1) Prevádzkovate¾ je povinný vies• evidenciu zmlúv
o poskytovaní bezpeènostnej služby a uchováva• ju
najmenej pä• rokov od skonèenia zmluvného plnenia.“.
19. V § 42 ods. 2 písm. c) sa slová „objednávok
(zmlúv)“ nahrádzajú slovami „zmlúv o poskytovaní
bezpeènostnej služby“.
20. V § 44 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až
4, ktoré znejú:
„(2) Prevádzkovate¾ strážnej služby alebo likvidátor
pri zániku oprávnenia podnika• zrušením právnickej
osoby je povinný do 15 dní od zániku oprávnenia
podnika• odovzda• krajskému riadite¾stvu, ktoré vydalo licenciu, evidencie uvedené v § 40 ods. 1 a v § 44
ods. 1 písm. b) až e) a inšpekènú knihu dozoru. O odovzdaní evidencií krajské riadite¾stvo vydá potvrdenie
tomu, kto evidencie odovzdal.
(3) Prevádzkovate¾ strážnej služby je povinný presvedèi• sa, èi ten, s kým hodlá uzatvori• zmluvu o poskytovaní strážnej služby, je oprávnený užíva• majetok,
ktorý má by• predmetom ochrany; na tento úèel je
oprávnený požadova• od osoby, ktorej má poskytova•
strážnu službu, príslušné doklady. Splnenie tejto povinnosti je prevádzkovate¾ strážnej služby povinný na
požiadanie preukáza• orgánu štátneho dozoru alebo
kontroly.
(4) Prevádzkovate¾ strážnej služby pri ochrane osoby
nesmie poskytova• podporu a ochranu konaniu, ktorým ochraòovaná osoba porušuje všeobecne záväzné
právne predpisy.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 5
a 6.
21. § 46 vrátane nadpisu znie:
„§ 46

skorších predpisov.
) § 5 zákona è. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

Výnimka zo zákazu podnikania

15. V § 28 ods. 2 písm. a) sa slovo „troch“ nahrádza
slovom „dvoch“.

Prevádzkovate¾ strážnej služby pod¾a § 3 písm. a)
štvrtého bodu môže by• držite¾om oprávnenia na pod-

7b
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nikanie v cestnej doprave, ak je výkon tohto oprávnenia obmedzený na vykonávanie prepravy s ochranou.
Prevádzkovate¾ strážnej služby pod¾a § 3 písm. a) štvrtého bodu môže by• aj držite¾om súhlasu Národnej
banky Slovenska na spracovanie bankoviek a mincí,14a)
ak sa vykonáva ako súèas• prepravy s ochranou.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:

„14a) § 17f zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992
Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona è. 149/2001
Z. z.“.

22. V § 47 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
„(2) Prevádzkovate¾ detektívnej služby alebo likvidátor pri zániku oprávnenia podnika• zrušením právnickej osoby je povinný do 15 dní od zániku oprávnenia
podnika• odovzda• krajskému riadite¾stvu, ktoré vydalo licenciu, evidencie uvedené v § 40 ods. 1 a v § 47
ods. 1 písm. c) až e) a inšpekènú knihu dozoru. O odovzdaní evidencií krajské riadite¾stvo vydá potvrdenie
tomu, kto evidencie odovzdal.“.
Doterajší odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.

o zániku oprávnenia podnika• pod¾a § 21, o odòatí
licencie pod¾a § 22 ods. 1 písm. b) až d) a ods. 2 až 4,
o povinnostiach po zmene v oprávnení podnika•, po
pozastavení výkonu oprávnenia podnika•, po zániku
oprávnenia podnika• alebo po odòatí licencie pod¾a
§ 23 platia rovnako na prevádzkovanie vlastnej ochrany.“.
24. V § 62 ods. 2 prvá veta znie:
„Ministerstvo vydá súhlasné vyjadrenie pod¾a odseku
1, ak žiadate¾ o vydanie koncesie a jeho zodpovedný
zástupca, ktorého je povinný pod¾a osobitného zákona
ustanovi•,18) je osoba spo¾ahlivá pod¾a § 9 tohto zákona; živnostenský úrad so žiados•ou o vyjadrenie predloží aj žiados• o vydanie koncesnej listiny.“.
25. V § 68 ods. 1 sa vypúš•ajú slová „v nadväznosti
na výkon štátneho dozoru“.
26. V § 69 ods. 1 a 2 sa za slová „uloži• aj“ vkladajú
slová „zákaz èinnosti,“.
27. § 71 znie:

23. § 55 až 57 vrátane nadpisov znejú:
„§ 55
Podmienky prevádzkovania vlastnej ochrany
V rozhodnutí o udelení licencie možno v záujme
ochrany života, zdravia, majetkových alebo iných práv
osôb, ako aj v záujme vnútorného poriadku a bezpeènosti ustanovi• podmienky prevádzkovania vlastnej
ochrany, a to v rozsahu ustanovenom v § 17.
§ 56
Oznamovacia povinnos•
(1) Prevádzkovate¾ vlastnej ochrany je povinný oznámi• a doloži• krajskému riadite¾stvu, ktoré udelilo
licenciu, zmeny všetkých údajov a zmeny dokladov,
ktoré uviedol alebo pripojil k žiadosti o udelenie licencie, najneskôr do 15 dní od týchto zmien.
(2) Na základe oznámenia pod¾a odseku 1 krajské
riadite¾stvo potvrdí prevádzkovate¾ovi vlastnej ochrany oznámenie zmien alebo rozhodne o zmene v oprávnení na vlastnú ochranu, alebo pozastaví výkon na
vlastnú ochranu, alebo odníme licenciu na vlastnú
ochranu.
§ 57
Zmeny oprávnenia na vlastnú ochranu,
pozastavenie výkonu na vlastnú ochranu,
zánik oprávnenia na vlastnú ochranu
a odòatie licencie na vlastnú ochranu
(1) Krajské riadite¾stvo vydá rozhodnutie o zmene
oprávnenia na vlastnú ochranu, ak sa zmeny týkajú
predmetu vlastnej ochrany alebo jej rozsahu; to platí
aj na dodatoèné ustanovenie podmienok alebo na zmenu podmienok prevádzkovania vlastnej ochrany (§ 55).
(2) Ustanovenia o pozastavení výkonu oprávnenia
podnika• pod¾a § 20 ods. 1 písm. c) až e) a ods. 2,
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„§ 71
Tomu, kto nesplní povinnos• vráti• rozhodnutie
o udelení licencie alebo licenciu pod¾a § 5 ods. 2 alebo
pod¾a § 23 ods. 4, alebo vráti• rozhodnutie o udelení
akreditácie pod¾a § 78 ods. 5 písm. a), alebo odovzda•
evidencie pod¾a § 44 ods. 2, § 47 ods. 2 a § 78 ods. 5
písm. b), môže ministerstvo alebo krajské riadite¾stvo
uloži• pokutu až do 100 000 Sk.“.
28. V § 72 odsek 5 znie:
„(5) Pokutu, zákaz èinnosti alebo prepadnutie veci
možno uloži• a zhabanie veci možno vyslovi• najneskôr
do troch rokov odo dòa porušenia právnej povinnosti.
Zákaz èinnosti možno uloži• najviac na pä• rokov.“.
29. V § 77 ods. 1 sa odkaz 27 nahrádza odkazom 7c
a vypúš•a sa poznámka pod èiarou k odkazu 27.
30. § 78 znie:
„§ 78
(1) Odbornú prípravu na skúšku pod¾a § 32 je povinná zabezpeèi• akreditovaná osoba. Akreditáciu
udelí ministerstvo žiadate¾ovi, ktorý je oprávnený na
výkon èinnosti uvedenej v § 3 písm. a) v jedenástom
bode alebo èinnosti uvedenej v § 3 písm. b) v ôsmom
bode, ak preukáže, že je schopný zabezpeèi• riadnu
úroveò odbornej prípravy.
(2) O žiadosti o udelenie akreditácie rozhodne ministerstvo do 90 dní od zaèatia konania.
(3) Akreditácia zaniká
a) smr•ou akreditovanej osoby,
b) zrušením akreditovanej právnickej osoby,
c) odòatím akreditácie.
(4) Ministerstvo akreditáciu odníme, ak akreditovaná osoba
a) nezabezpeèuje riadnu úroveò odbornej prípravy,
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b) neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo
na jeho základe,
c) prestala by• oprávnená na výkon èinnosti uvedenej
v § 3 písm. a) v jedenástom bode alebo èinnosti
uvedenej v § 3 písm. b) v ôsmom bode,
d) nezaèala vykonáva• odbornú prípravu do jedného
roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o udelení akreditácie alebo odbornú prípravu nevykonáva aspoò jeden rok,
e) o to požiada.
(5) Akreditovaná osoba, ktorej bola akreditácia odòatá, je povinná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odòatí akreditácie
a) vráti• rozhodnutie o udelení akreditácie ministerstvu,
b) odovzda• evidencie vedené pod¾a § 78a ods. 2 ministerstvu.
(6) Tomu, komu bola akreditácia odòatá, možno
novú akreditáciu udeli• najskôr po piatich rokoch od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odòatí
akreditácie.
(7) Podrobnosti o žiadosti o akreditáciu, o jej prílohách a akreditaènom konaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
31. Za § 87 sa vkladá § 87a, ktorý znie:
„§ 87a
(1) Prevádzkovate¾, ktorému bola udelená licencia do
31. decembra 2001, je povinný upravi• svoje právne
vz•ahy v súlade s § 7 ods. 1 písm. b) do 31. marca
2002.
(2) Prevádzkovate¾ pod¾a odseku 1, ktorý je fyzickou
osobou, je povinný doloži• krajskému riadite¾stvu, kto-
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ré udelilo licenciu, doklad pod¾a § 11 ods. 2 písm. c)
do 31. marca 2002.
(3) Prevádzkovate¾ pod¾a odseku 1, ktorý je právnickou osobou, je povinný do 31. marca 2002 doloži•
krajskému riadite¾stvu, ktoré udelilo licenciu,
a) doklady uvedené v § 11 ods. 2 písm. c) týkajúce sa
fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho èlenmi, prípadne vedúcim organizaènej zložky zahraniènej právnickej osoby (§ 7 ods. 2),
b) doklady uvedené v § 11 ods. 2 písm. a) a g) týkajúce
sa osoby uvedenej v § 7 ods. 1 písm. b).
(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba vykonávajúca èinnos•, ktorá je od 1. januára 2002 vlastnou
ochranou, je povinná upravi• svoje právne vz•ahy v súlade s § 51 až 60 do 31. decembra 2002.“.
Èl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 379/1997
Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpeènostných
služieb a podobných èinností, o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
a o doplnení zákona è. 65/1965 Zb. Zákonníka práce
v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných
bezpeènostných službách), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 225/2000 Z. z. a týmto
zákonom.
Èl. III
Úèinnos• zákona
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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Príloha
k zákonu è. 440/2001 Z. z.

Zoznam strategických objektov

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Chemko, a. s., Strážske, okr. Michalovce,
Letisko M. R. Štefánika Bratislava, š. p.,
Letisko Košice,
Letisko Pieš•any, š. p.,
Letisko Poprad,
Letisko Sliaè,
Slovenské elektrárne Bratislava, a. s., elektráreò Jaslovské Bohunice, okr. Trnava,
Slovenské elektrárne Bratislava, a. s., elektráreò Mochovce, okr. Levice,
Slovenské elektrárne Bratislava, a. s., vyraïovanie jadrových zariadení, Mochovce, okr. Levice,
Slovnaft Benzinol, a. s., K¾aèany, okr. Hlohovec,
Slovnaft Benzinol, a. s., Horný Hrièov, okr. Žilina,
Slovnaft Benzinol, a. s., Hronský Beòadik, okr. Žarnovica,
Slovnaft Benzinol, a. s., Stožok, okr. Detva,
Vodné dielo Gabèíkovo ako celok, t. j. komplexne všetky jeho vodohospodárske objekty – stupeò Gabèíkovo,
stupeò Èunovo, hrádze, odberný objekt; v objektoch nie je zaradená energetická èas• vodného diela,
o) Závody •ažkého strojárenstva Dubnica nad Váhom, a. s., okr. Ilava,
p) Závody všeobecného strojárenstva Dubnica nad Váhom, a. s., okr. Ilava.
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441
ZÁKON
zo 4. októbra 2001
o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru
na okresné úrady a na krajské úrady

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 162/1993 Z. z. o obèianskych preukazoch v znení
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 13/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 222/1996 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 sa slová „okresné alebo mestské velite¾stvo
policajného zboru (ïalej len „policajný útvar“)“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.
2. V § 4 ods. 1, § 8 ods. 2, 4 a 7, § 9 ods. 1, § 11
písm. b) až d) a f), § 12 ods. 3 a 4, § 13 ods. 1, § 14
ods. 1 sa slová „policajný útvar“ vo všetkých tvaroch
nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
3. V § 6 ods. 2 sa za slová „zástupca obèana“ vkladajú slová „alebo ten, komu bolo die•a zverené do
náhradnej rodinnej starostlivosti (ïalej len „zákonný
zástupca“),“.
4. Poznámky pod èiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
„1) § 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
2

è. 301/1995 Z. z. o rodnom èísle.

) § 10 písm. f) zákona è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov

Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky.“.

5. V § 7 ods. 2 písm. a) sa za slovom „pobytu“
vypúš•a èiarka a slová „jeho prerušení a“ sa nahrádzajú slovami „a jeho“.
6. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:
„§ 7a

„5) § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 154/1994
Z. z. o matrikách.“.

9. V § 9 ods. 1 sa odkaz 2 nahrádza odkazom 4.
10. V § 10 písm. c) sa vypúš•ajú slová „a táto skutoènos• bola ohlásená policajnému útvaru“.
11. V § 11 písmeno g) znie:
„g) odovzda• pri vzatí do väzby alebo pri nástupe výkonu trestu odòatia slobody svoj obèiansky preukaz
do úschovy ústavu na výkon väzby, ústavu na
výkon trestu odòatia slobody, ústavu na výkon
trestu odòatia slobody pre mladistvých alebo nemocnici pre obvinených a odsúdených Zboru väzenskej a justiènej stráže, kde bude vykonáva• väzbu alebo trest odòatia slobody.“.
12. V § 11 sa vypúš•a písmeno h).
13. V § 12 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Každý, kto nájde cudzí obèiansky preukaz, je
povinný ho bezodkladne odovzda• okresnému úradu;
môže ho tiež odovzda• príslušníkovi Policajného zboru,
príslušníkovi Železniènej polície, zamestnancovi obecnej polície alebo obci, ktorí zabezpeèia jeho odovzdanie
okresnému úradu. Ak obèan, ktorému bol vydaný nový
obèiansky preukaz za stratený alebo odcudzený obèiansky preukaz, nájde svoj predchádzajúci obèiansky
preukaz alebo ho inak získa, odovzdá predchádzajúci
obèiansky preukaz okresnému úradu.
(2) Obèiansky preukaz obèana, ktorý zomrel, je povinný bezodkladne odovzda• okresnému úradu ten,
kto obstaráva jeho pohreb, ak nebol obèiansky preukaz odovzdaný okresnému úradu inou osobou; obèiansky preukaz možno odovzda• aj obci príslušnej pod¾a
miesta trvalého pobytu zosnulého, ktorá zabezpeèí
jeho odovzdanie príslušnému okresnému úradu.“.

Žiados• o vydanie prvého obèianskeho preukazu
alebo nového obèianskeho preukazu sa podáva osobne
na úradnom tlaèive orgánu, ktorý tieto doklady vydáva; žiados• môže poda• za žiadate¾a aj iný obèan.“.

14. V § 12 odsek 5 znie:
„(5) Ústav Zboru väzenskej a justiènej stráže alebo
nemocnica pre obvinených a odsúdených Zboru väzenskej a justiènej stráže odovzdá obèiansky preukaz
obèanovi po vykonaní väzby alebo trestu odòatia slobody.“.

7. V § 8 ods. 1 sa slová „úradného jazyka,3)“ nahrádzajú slovami „štátneho jazyka,3)“.

15. V § 13 ods. 2 sa vypúš•ajú slová „iného obèana a“.

Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:
„3) Èl. 6 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z.
o štátnom jazyku Slovenskej republiky.“.

8. Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

16. V § 14 sa vypúš•a odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa oznaèujú ako odseky 2
až 4.
17. V § 14 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
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„a obèanovi, ktorému sa skonèila platnos• obèianskeho preukazu poèas výkonu väzby alebo výkonu trestu
odòatia slobody“.
18. Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:
„6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.

19. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
„§ 15a
(1) Okresné úrady vedú evidenciu obèianskych preukazov. Centrálnu evidenciu vydaných obèianskych
preukazov a evidenciu èistopisov obèianskych preukazov pridelených okresným úradom vedie Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky.
(2) Evidencia obèianskych preukazov obsahuje
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko,
b) rodné èíslo,
c) dátum, miesto a okres (štát) narodenia,
d) pohlavie,
e) adresu trvalého pobytu obèana,
f) èíslo a sériu obèianskeho preukazu,
g) dátum vydania obèianskeho preukazu,
h) úrad, ktorý obèiansky preukaz vydal,
i) dobu platnosti obèianskeho preukazu,
j) fotografiu obèana,
k) doplòujúce údaje o obèanovi
1. obmedzenie spôsobilosti na právne úkony,
2. zákaz pobytu,
3. údaje o závažných chorobách,
4. údaje o krvnej skupine a podskupine,
5. akademický titul, vedecko-akademickú hodnos•,
umelecko-akademickú hodnos• alebo iný titul,
l) èísla a série stratených a odcudzených obèianskych preukazov,
m) èísla vydaných dokladov o obèianskom preukaze,
n) dátum škartácie obèianskeho preukazu.
(3) Orgány, ktoré vedú evidenciu obèianskych preukazov, poskytujú údaje z evidencie štátnym orgánom,
orgánom územnej samosprávy a iným právnickým
osobám, ak sa týkajú ich pôsobnosti; Policajnému
zboru, Železniènej polícii, Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu a Slovenskej informaènej službe sa
tieto údaje poskytujú nepretržite priamym vstupom.“.
20. V § 17 ods. 2 sa slová „obvodnému úradu alebo
policajnému útvaru“ nahrádzajú slovami „okresnému
úradu“.
21. Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý znie:
„§ 17b
(1) V súvislosti s prechodom pôsobností z Policajného
zboru na okresné úrady a na krajské úrady prechádzajú aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vz•ahov a iných vz•ahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodami,
v ktorých sa urèí, ktorí zamestnanci okresných riadite¾stiev Policajného zboru a krajských riadite¾stiev Policajného zboru prechádzajú na ktorý okresný úrad
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a krajský úrad, a vymedzí sa druh a rozsah majetku a
záväzkov, ktoré prechádzajú z okresných riadite¾stiev
Policajného zboru a krajských riadite¾stiev Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady.
(2) Krajské riadite¾stvá Policajného zboru a okresné
riadite¾stvá Policajného zboru v okresoch odovzdajú
do 30. júna 2003 okresným úradom evidencie, ktoré
prechádzajú z ich pôsobnosti do pôsobnosti okresných úradov, a dokumentáciu súvisiacu s presúvanými pôsobnos•ami.“.
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona è. 359/2000 Z. z., zákona
è. 405/2000 Z. z. a zákona è. 381/2001 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 66 ods. 1 písm. d) a h) a ods. 3 až 5, § 68
ods. 5 až 7, § 71 ods. 3 a 4, § 72 ods. 4, § 73 ods. 1 až
5 a 7, § 74 ods. 3, § 75 ods. 1 a 2, § 76 ods. 1 až 4 a 6,
§ 78 ods. 1 až 4, § 79 ods. 2, § 80 ods. 1 písm. b) až h)
a ods. 3, § 82 ods. 2, § 83 ods. 2 až 4, § 87 a § 120
ods. 1 a 2 sa slová „okresný dopravný inšpektorát“ vo
všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „okresný úrad“
v príslušnom tvare.
2. V § 67 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: „alebo na emisnú kontrolu“.
3. V § 80 ods. 1 písm. f) sa vypúš•a text za bodkoèiarkou.
4. V § 81 sa slová „útvaru Policajného zboru alebo
policajtovi“ nahrádzajú slovami „alebo okresnému
úradu; môže ho tiež odovzda• policajtovi, príslušníkovi
Železniènej polície, zamestnancovi obecnej polície alebo obci, ktorí zabezpeèia jeho odovzdanie okresnému
úradu.“.
5. V § 85 odsek 2 znie:
„(2) Evidencia vozidiel a evidencia dopravných nehôd je informaèný systém, na ktorý sa vz•ahuje osobitný predpis.28)“.
6. § 85 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Podrobnosti o vedení evidencie vodièov a evidencie dopravných priestupkov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.
7. V § 86 odsek 2 znie:
„(2) Informácie z dopravných evidencií sa poskytujú
štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy
v rozsahu ich pôsobnosti; Policajnému zboru, Železniènej polícii, Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu a Slovenskej informaènej službe sa tieto údaje
poskytujú nepretržite priamym vstupom.“.
8. V § 86 ods. 5 sa za slovo „informáciu“ vkladajú
slová „pod¾a odseku 4“.
9. V § 86 ods. 6 sa slová „alebo okresný dopravný
inšpektorát“ nahrádzajú slovami „okresný dopravný
inšpektorát alebo okresný úrad“.
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10. V § 90 ods. 3 sa za slovo „tlaèivo“ vkladá bodkoèiarka a spojka „a“ sa nahrádza slovami „tiež je povinný okrem prípadu pod¾a odseku 1 písm. d)“.
11. V § 111 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b),
ktoré znie:
„b) riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutoèòovanej pod¾a tohto zákona krajskými úradmi a okresnými úradmi vo veciach
1. vodièských oprávnení,
2. prejednávania dopravných priestupkov,
3. vedenia evidencií pod¾a § 85 ods. 1 písm. a) a d),“.
Doterajšie písmená b) až f) sa oznaèujú ako písmená
c) až g).
12. V § 111 písmeno c) znie:
„c) vedie celoštátne dopravné evidencie,“.
13. V § 111 písmeno e) znie:
„e) vydáva poverenie na vykonávanie skúšok žiadate¾ov o vodièské oprávnenie,“.
14. V § 113 sa za úvodnú vetu vkladajú nové písmená a) až d), ktoré znejú:
„a) rozhoduje o vydaní vodièského oprávnenia,
b) rozhoduje o povinnosti vodièa podrobi• sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti a preskúšaniu z odbornej spôsobilosti vies• motorové vozidlá,
c) rozhoduje o udelení, odobratí a obmedzení rozsahu
vodièského oprávnenia a o zadržanom vodièskom
preukaze,
d) vedie dopravné evidencie uvedené v § 85 ods. 1
písm. a) a d),“.
Doterajšie písmená a) až j) sa oznaèujú ako písmená e) až n).
15. Doterajší text § 113 sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Pôsobnos• okresného úradu ustanovenú v odseku 1 písm. a) a d) vykonáva na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy Okresný úrad Bratislava V a na území mesta Košíc Okresný úrad Košice
IV.“.
16. § 115 znie:
„§ 115
(1) Okresný dopravný inšpektorát
a) vykonáva doh¾ad nad bezpeènos•ou a plynulos•ou
cestnej premávky okrem premávky na dia¾nici, spolupôsobí pri jej riadení a vedie úèastníkov cestnej
premávky k dopravnej disciplíne,
b) plní úlohy policajného orgánu v trestnom konaní39)
o trestných èinoch spáchaných v súvislosti s dopravnými nehodami okrem dopravných nehôd na
dia¾nici,
c) vedie dopravné evidencie uvedené v § 85 ods. 1
písm. b) a c),
d) pride¾uje evidenèné èíslo, vydáva tabu¾ku s evidenèným èíslom a príslušné doklady,
e) spolupôsobí pri kontrole technického stavu vozidiel
v cestnej premávke, ako aj pri sledovaní, èi ich
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držitelia podrobujú pravidelným kontrolám technického stavu a emisným kontrolám,
f) spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s príslušnými štátnymi orgánmi, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami vo veciach bezpeènosti a plynulosti cestnej premávky,
g) vykonáva skúšky z odbornej spôsobilosti žiadate¾ov
o vodièské oprávnenie.
(2) Pôsobnos• okresného dopravného inšpektorátu
ustanovenú v odseku 1 písm. c), d) a g) vykonáva na
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
a na území mesta Košíc príslušný krajský dopravný
inšpektorát.
(3) Na plnení úloh pod¾a odseku 1 písm. a), b) a e)
sa podie¾ajú aj príslušné služby pôsobiace v rámci
útvarov Policajného zboru.“.
17. V § 120 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Okresný úrad môže uloži• pokutu do 10 000 Sk
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo právnickej osobe za každé vozidlo, ktoré nepodrobila
v ustanovenej lehote pravidelnej technickej kontrole
pod¾a § 107; pokutu možno udeli• aj opakovane.“.
Doterajšie odseky 1 až 5 sa oznaèujú ako odseky 2
až 6.
18. V § 120 sa odsek 3 dopåòa písmenom f), ktoré
znie:
„f) poruší povinnos• ustanovenú v § 99 ods. 1 a 2,
§ 107 ods. 3, 5, 7 a 8, a ak sa to týka jeho pôsobnosti, aj v § 125.“.
19. V § 120 ods. 4 sa slová „Krajský dopravný inšpektorát“ nahrádzajú slovami „Krajský úrad“.
20. V § 120 sa vypúš•a odsek 6.
21. V § 122 sa vypúš•ajú slová „ak je príslušným
orgánom dopravný inšpektorát,“.
22. Poznámka pod èiarou k odkazu 42 sa vypúš•a.
23. V § 123 ods. 1 sa za slová „okresný dopravný
inšpektorát“ vkladajú slová „alebo okresný úrad“.
24. V § 123 ods. 4 sa za slová „okresným dopravným
inšpektorátom“ vkladajú slová „alebo okresným úradom“.
25. V § 129 odsek 4 znie:
„(4) Držite¾ dokladov uvedených v odsekoch 2 a 3
môže požiada• príslušný orgán o ich výmenu.“.
26. Za § 129 sa vkladá § 129a, ktorý znie:
„§ 129a
(1) V súvislosti s prechodom pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady prechádzajú aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vz•ahov a iných vz•ahov. Podrobnosti
o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodami, v ktorých sa urèí, ktorí zamestnanci okresných
riadite¾stiev Policajného zboru a krajských riadite¾-
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stiev Policajného zboru prechádzajú na ktorý okresný
úrad a krajský úrad, a vymedzí sa druh a rozsah majetku a záväzkov, ktoré prechádzajú z okresných riadite¾stiev Policajného zboru a krajských riadite¾stiev
Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady.
(2) Krajské riadite¾stvá Policajného zboru a okresné
riadite¾stvá Policajného zboru v okresoch odovzdajú
do 30. júna 2003 okresným úradom evidencie, ktoré
prechádzajú z ich pôsobnosti do pôsobnosti okresných úradov, a dokumentáciu súvisiacu s presúvanými pôsobnos•ami.“.
27. V § 130 ods. 2 sa za slová „§ 82 ods. 4,“ vkladajú
slová „85 ods. 3,“.
Èl. III
Zákon è. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 6 odsek 1 znie:
„(1) Cestovný pas vydáva obèanovi okresný úrad
príslušný pod¾a miesta trvalého pobytu, ak obèan
nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
pod¾a jeho posledného trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, a ak obèan nemal trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky, vydá cestovný pas Okresný úrad Bratislava I, (ïalej len „príslušný okresný
úrad“).“.
2. V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
„(2) Cestovný pas môže na základe odôvodnenej
žiadosti vyda• aj iný okresný úrad ako príslušný okresný úrad.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3
a 4.
3. Nad § 7 sa vkladá nadpis, ktorý znie:
„Diplomatické pasy a služobné pasy“.
4. Nadpisy pod § 7 a 8 sa vypúš•ajú.
5. V § 7 odsek 2 znie:
„(2) Diplomatický pas môže ministerstvo zahranièných vecí vyda• vo výnimoènom prípade na základe
žiadosti vedúceho ústredného štátneho orgánu aj inému obèanovi, ktorý bude v zahranièí plni• úlohy na
diplomatickej úrovni v záujme Slovenskej republiky.“.
6. V § 8 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) zamestnancovi pracujúcemu na zastupite¾skom
úrade, ak nie je držite¾om diplomatického pasu,
a jeho manželke alebo manželovi a ich de•om mladším ako 18 rokov,“.
7. V § 8 odsek 2 znie:
„(2) Služobný pas môže ministerstvo zahranièných
vecí vyda• vo výnimoènom prípade na základe žiadosti
vedúceho príslušného ústredného orgánu alebo guvernéra Národnej banky Slovenska aj inému obèanovi,
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ktorý bude v zahranièí plni• úlohy v záujme Slovenskej republiky.“.
8. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
„§ 8a
(1) Na konanie o žiadosti o vydanie diplomatického
pasu a služobného pasu sa nevz•ahujú predpisy
o správnom konaní.
(2) Ministerstvo zahranièných vecí je oprávnené vykonáva• kontrolu dodržiavania povinností uvedených
v § 7 ods. 4 a v § 8 ods. 4.“.
9. V § 9 ods. 1 a 2 sa slová „príslušný útvar“
nahrádzajú slovami „príslušný okresný úrad“.
10. V § 9 ods. 1 v druhej vete sa na konci bodka
nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„cestovný preukaz môže na základe odôvodnenej žiadosti vyda• aj iný okresný úrad ako príslušný okresný
úrad.“.
11. V § 10 sa za slová „príslušný útvar“ vkladajú
slová „Policajného zboru“.
12. V § 13 ods. 1 druhá veta znie:
„Vydanie cestovného dokladu pod¾a § 14a je bezplatné.“.
13. V § 13 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„V ostatných prípadoch sa vydanie cestovného dokladu spoplatòuje pod¾a osobitného predpisu.5)“.
14. V § 14 sa odsek 3 dopåòa písmenami m) a n),
ktoré znejú:
„m) odôvodnenie žiadosti, ak obèan žiada o vydanie cestovného dokladu na inom okresnom úrade ako príslušnom okresnom úrade,
n) stanovisko príslušného okresného úradu, ak sa podala žiados• na inom okresnom úrade ako príslušnom okresnom úrade.“.
15. § 14 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Ak žiados• o vydanie cestovného dokladu alebo
o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade neobsahuje údaje a podklady pod¾a predchádzajúcich odsekov, orgán, ktorý cestovný doklad vydáva, vyzve
žiadate¾a, aby ich doplnil. Vo výzve urèí primeranú
lehotu na ich doplnenie, najmenej však 15 dní; ak bola
žiados• podaná v cudzine, najmenej 90 dní. Ak žiadate¾ nedoruèí doplnenie žiadosti v urèenej lehote, orgán, ktorý cestovný doklad vydáva, konanie zastaví.“.
16. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
„§ 14a
Orgán príslušný na vydanie cestovného dokladu
vydá nový cestovný doklad, ak došlo k zmene rodného
èísla obèana z úradnej moci alebo bola v cestovnom
doklade zistená chyba zapríèinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríèinená orgánom, ktorý
cestovný doklad vydal.“.
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17. V § 15 odsek 1 znie:
„(1) Zmenu údajov v cestovnom doklade alebo predåženie doby platnosti cestovného dokladu môžu vykonáva• orgány, ktoré doklad vydali, alebo v zahranièí
zastupite¾ský úrad; ak ide o cestovný doklad vydaný
okresným úradom, hociktorý okresný úrad.“.
18. V § 18 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak bol obèan
mladší ako 18 rokov až do nadobudnutia spôsobilosti
na právne úkony v plnom rozsahu zverený do výchovy
inej osoby než rodièa.“.
19. V § 18 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„O zrušenie zápisu obèana mladšieho ako 15 rokov
v cestovnom doklade rodièa môže požiada• aj iná osoba než rodiè, ak je obèan mladší ako 15 rokov na
základe právoplatného rozhodnutia súdu zverený do
jej výchovy.“.
20. § 19 znie:
„§ 19
(1) Vydanie cestovného dokladu sa odoprie alebo
vydaný cestovný doklad sa odníme obèanovi na žiados•
a) súdu alebo daòového úradu, ak je proti nemu nariadený výkon rozhodnutia pre neplnenie vyživovacej povinnosti alebo finanèných záväzkov a výkonu
rozhodnutia sa vyhýba alebo ho marí, alebo je
dôvodné podozrenie, že tak bude kona•,
b) orgánu èinného v trestnom konaní, ak je proti nemu vedené trestné stíhanie a vyšetrovaniu sa vyhýba alebo ho marí, alebo je dôvodné podozrenie, že
tak bude kona•,
c) orgánu, ktorý vykonáva rozhodnutie súdu o výkone
trestu odòatia slobody, ak nevykonal trest odòatia
slobody, ak mu trest nebol odpustený alebo výkon
trestu nebol premlèaný, alebo nebol podmieneène
prepustený z výkonu trestu.
(2) Vydanie cestovného dokladu možno odoprie• alebo vydaný cestovný doklad možno odòa•, ak je to
nevyhnutné na ochranu verejného poriadku, ochranu
práv a slobôd iných alebo pre bezpeènos• štátu.
(3) Vydanie cestovného dokladu sa odoprie alebo
vydaný cestovný doklad sa odníme na nevyhnutnú
dobu, v prípade uvedenom v odseku 2 však najdlhšie
na jeden rok.
(4) Ak zanikol dôvod, pre ktorý bol cestovný doklad
odòatý, orgán, ktorý ho odòal, ho obèanovi na jeho
žiados• bezodkladne vráti.“.
21. V § 20 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v prípade
cestovného dokladu vydaného okresným úradom príslušný okresný úrad.“.
22. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:
„§ 20a
Proti rozhodnutiu o odopretí vydania cestovného dokladu a proti rozhodnutiu o odòatí cestovného dokla-
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du možno poda• opravný prostriedok na súde.13a) Podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu o odòatí cestovného dokladu nemá odkladný úèinok.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:
„13a) § 250l Obèianskeho súdneho poriadku.“.
23. V § 21 sa vypúš•a odsek 3.
24. § 23 vrátane nadpisu znie:
„§ 23
Evidencia cestovných dokladov
(1) Evidenciu cestovných dokladov vedú orgány, ktoré cestovné doklady vydávajú; evidenciu cestovných
dokladov vydávaných okresnými úradmi vedú príslušné okresné úrady. Centrálnu evidenciu cestovných
dokladov vydávaných okresnými úradmi vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
(2) Evidencia cestovných dokladov obsahuje
a) meno a priezvisko držite¾a, jeho rodné priezvisko,
prípadne predchádzajúce priezvisko,
b) dátum, miesto a okres narodenia,
c) rodné èíslo držite¾a,
d) èíslo a druh cestovného dokladu,
e) dátum vydania cestovného dokladu,
f) dobu platnosti cestovného dokladu,
g) orgán, ktorý cestovný doklad vydal,
h) podobu (fotografiu) držite¾a,
i) akademický titul, vedecko-akademickú hodnos•,
umelecko-akademickú hodnos• alebo iný titul,
j) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné èíslo
a pohlavie obèana mladšieho ako 15 rokov zapísaného v cestovnom doklade rodièa a dátum zapísania,
k) predåženie doby platnosti cestovného dokladu a dátum zmeny platnosti,
l) èíslo a druh strateného alebo odcudzeného dokladu,
m) iné údaje o
1. úschove cestovného dokladu,
2. poškodení cestovného dokladu,
3. pozmenení cestovného dokladu,
4. odovzdaní cestovného dokladu,
5. vrátení cestovného dokladu,
n) dátum škartácie cestovného dokladu,
o) údaje o zadržaní cestovného dokladu
1. druh a èíslo cestovného dokladu, ktorý má by•
alebo bol zadržaný,
2. orgán, ktorý požiadal o zadržanie cestovného dokladu,
3. orgán, ktorý cestovný doklad zadržal,
4. dátum a dôvod zadržania cestovného dokladu,
p) údaje o odopretí vydania cestovného dokladu alebo
o odòatí cestovného dokladu
1. druh a èíslo cestovného dokladu, ktorý bol odòatý,
2. orgán, ktorý požiadal o odopretie cestovného dokladu alebo o jeho odòatie,
3. orgán, ktorý rozhodol o odopretí vydania alebo
o jeho odòatí,
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4. dátum a dôvod odopretia vydania cestovného dokladu alebo jeho odòatia,
5. dátum a dôvod vrátenia odòatého cestovného dokladu,
6. meno, priezvisko a rodné èíslo obèana, na ktorého
sa vz•ahujú údaje o odopretí vydania cestovného
dokladu alebo o jeho odòatí.
(3) Orgány, ktoré vedú evidenciu, poskytujú údaje
z evidencie štátnym orgánom, orgánom územnej
samosprávy a iným právnickým osobám v rozsahu ich
pôsobnosti; Policajnému zboru, Železniènej polícii, Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu a Slovenskej informaènej službe sa tieto údaje poskytujú nepretržite priamym vstupom.“.
25. V § 24 ods. 1 písm. d) sa vypúš•ajú slová „alebo
ktorémuko¾vek útvaru Policajného zboru“.
26. V § 24 odsek 3 znie:
„(3) Kto nájde alebo získa cestovný doklad iného
obèana, je povinný ho bezodkladne odovzda• orgánu,
ktorý ho vydal; môže ho tiež odovzda• príslušníkovi
Policajného zboru, príslušníkovi Železniènej polície,
zamestnancovi obecnej polície alebo obci, ktorí zabezpeèia jeho odovzdanie orgánu, ktorý cestovný doklad
vydal. Túto povinnos• má aj ten, komu bol vydaný nový
cestovný doklad za doklad stratený alebo odcudzený,
ak svoj predchádzajúci cestovný doklad získa spä•,
a ten, kto má alebo získa cestovný doklad osoby, ktorá
zomrela alebo bola vyhlásená za màtvu.“.
27. V § 26 ods. 1 písm. i) sa vypúš•ajú slová „s výnimkou § 24 ods. 1 písm. a)“.
28. V § 26 sa odsek 1 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
„j) marí výkon rozhodnutia o odòatí cestovného dokladu.“.
29. V § 27 ods. 1 sa slová „príslušné útvary“ nahrádzajú slovami „okresné úrady“.
30. V § 27 ods. 2 sa vypúš•ajú slová „okrem príslušných útvarov“.
31. Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý znie:
„§ 30a
(1) V súvislosti s prechodom pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady prechádzajú aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vz•ahov a iných vz•ahov. Podrobnosti
o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodami, v ktorých sa urèí, ktorí zamestnanci okresných
riadite¾stiev Policajného zboru a krajských riadite¾stiev Policajného zboru prechádzajú na ktorý okresný
úrad a krajský úrad, a vymedzí sa druh a rozsah majetku a záväzkov, ktoré prechádzajú z okresných riadite¾stiev Policajného zboru a krajských riadite¾stiev
Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady.
(2) Krajské riadite¾stvá Policajného zboru a okresné
riadite¾stvá Policajného zboru v okresoch odovzdajú
do 30. júna 2003 okresným úradom evidencie, ktoré
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prechádzajú z ich pôsobnosti do pôsobnosti okresných úradov, a dokumentáciu súvisiacu s presúvanými pôsobnos•ami.“.
Èl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z.,
zákona è. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 319/1998 Z. z., zákona
è. 298/1999 Z. z., zákona è. 313/1999 Z. z., zákona
è. 195/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona
è. 367/2000 Z. z., zákona è. 122/2001 Z. z., zákona
è. 223/2001 Z. z. a zákona è. 253/2001 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 52 písm. a), § 78 a § 88 ods. 3 sa slová
„obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
2. V § 52 sa vypúš•a písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená
b) a c).
3. § 54 sa vypúš•a.
4. V § 86 písm. a) sa vypúš•a slovo „aj“ a za slová
„štátnej správe pod¾a“ sa vkladá text „§ 22,“.
Èl. V
Zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov
Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej
republiky v znení zákona è. 369/1999 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 22 ods. 1 písm. c) sa vypúš•ajú slová „a
o obèianskom preukaze a cestovnom doklade obèanov“.
2. V § 29 sa slová „1. januára 2002“ nahrádzajú
slovami „1. júla 2003“.
Èl. VI
Zákon è. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu
obèanov sa mení a dopåòa takto:
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1. V § 17 odsek 3 znie:
„(3) Ústrednú evidenciu pobytu obèanov vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.
2. V § 18 ods. 1 sa vypúš•a spojka „a“ a za slovo
„bezpeènosti“ sa vkladajú slová „Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky“.
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Èl. VII
Tento zákon nadobúda úèinnos• dòom vyhlásenia
okrem èl. I bodov 1 až 20, § 17b ods. 1 bodu 21, èl. II
bodov 1 až 25, § 129a ods. 1 bodu 26, bodu 27, èl. III
bodov 1, 2, 9 až 11, 14, 17, 21, 24, 25, 29 a 30, § 30a
ods. 1 bodu 31, èl. IV a èl. V bodu 1, ktoré nadobúdajú
úèinnos• 1. júla 2003.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

Zbierka zákonov è. 442/2001
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442
ZÁKON
z 25. októbra 2001,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 241/1993 Z. z.
o štátnych sviatkoch, dòoch pracovného pokoja a pamätných dòoch
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I

1. § 1 sa dopåòa písmenom e), ktoré znie:
„e) 17. november – Deò boja za slobodu a demokraciu.“.
2. V § 3 sa vypúš•a písmeno r).

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dòoch pracovného pokoja a pamätných dòoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 201/1996 Z. z.,
zákona è. 156/1998 Z. z., zákona è. 285/1999 Z. z.
a zákona è. 396/2000 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

Doterajšie písmeno s) sa oznaèuje ako písmeno r).
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos• 15. novembra
2001.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

