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Z Á K O N

z 3. októbra 2001,

ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z.
o rozpoètových pravidlách v znení neskor�ích predpisov a ktorým sa mení a dopåòa zákon

è. 302/2001 Z. z. o samospráve vy��ích územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 386/1996 Z. z., zákona è. 358/1997 Z. z., zákona
è. 377/1998 Z. z., zákona è. 348/1999 Z. z. a zákona
è. 441/2000 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 1 ods. 1 prvá veta znie:
�Tento zákon upravuje postavenie, funkciu a zostavo-
vanie �tátneho rozpoètu, �tátneho závereèného úètu,
rozpoètov obcí1) a rozpoètov vy��ích územných celkov,
ktorými sú pod¾a osobitného zákona samosprávne
kraje,1a) ako aj pou�itie prostriedkov �tátneho rozpo-
ètu, rozpoètu obce a rozpoètu vy��ieho územného cel-
ku.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:
�1a) Zákon è. 302/2001 Z. z. o samospráve vy��ích územných cel-

kov (zákon o samosprávnych krajoch).�.

2. V § 2 ods. 1 sa písmeno a) dopåòa deviatym bo-
dom, ktorý znie:

�9. súhrnný finanèný vz�ah k obciam a vy��ím územ-
ným celkom,�.

3. V § 3 ods. 3 sa v poslednej vete za slová �rozpo-
ètov obcí,� vkladajú slová �rozpoètov vy��ích územ-
ných celkov,�.

4. V § 3 ods. 4 v prvej vete sa za slovami ��tátnych
fondov� slovo �a� nahrádza èiarkou a za slová �v roz-
poètoch obcí� sa vkladajú slová �a v rozpoètoch vy��ích
územných celkov�.

5. V § 5 ods. 1 písm. a) sa za slová �rozpoètov obcí�
vkladá èiarka a slová �rozpoètov vy��ích územných
celkov�.

6. V § 5 ods. 1 písm. b) sa za slová �rozpoètov obcí�
vkladá èiarka a slová �rozpoètov vy��ích územných
celkov�.

7. V § 5 ods. 1 písm. i) sa za slová �rozpoètu obce�

vkladá èiarka a slová �rozpoètu vy��ieho územného
celku�.

 8. V § 6 ods. 8 sa za slová �na obec� vkladajú slová
�alebo na vy��í územný celok� a za slová �do rozpoètu
obce� sa vkladajú slová �alebo do rozpoètu vy��ieho
územného celku�.

 9. V § 8 ods. 2 sa v prvej vete za slová �s obcami,�
vkladajú slová �s vy��ími územnými celkami,� a v
tretej vete sa za slová �finanèné vz�ahy k obciam,�
vkladajú slová �k vy��ím územným celkom,�.

10. V § 8 ods. 3 sa v druhej vete na konci pripájajú
tieto slová: �a rozpoètov vy��ích územných celkov�.

11. V § 8 ods. 5 sa v prvej vete za slová �obce,�
vkladajú slová �vy��ie územné celky,�.

12. V § 8 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie:
�Ministerstvo je oprávnené overi� správnos� a úplnos�
predlo�ených údajov.�.

13. V § 8 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
�Vy��ie územné celky v tomto termíne predkladajú
národnej rade a ministerstvu na informáciu návrh
svojich rozpoètov na nasledujúci rozpoètový rok.�.

14. V § 9 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie:
�Finanèné vz�ahy (transfery) zo �tátneho rozpoètu
k obciam a vy��ím územným celkom tvoria rozpoètovú
kapitolu Súhrnný finanèný vz�ah k obciam a vy��ím
územným celkom.�.

15. V § 9 ods. 1 sa v �tvrtej vete za slovom �správa�
slovo �a� nahrádza èiarkou a za slová ��tátny dlh� sa
vkladajú slová �a rozpoètovú kapitolu Súhrnný finanè-
ný vz�ah k obciam a vy��ím územným celkom�.

16. V § 9 ods. 5 sa v druhej vete slovo �a� nahrádza
èiarkou a za slová ��tátny dlh� sa vkladajú slová
�a Súhrnný finanèný vz�ah k obciam a vy��ím územ-
ným celkom�.

17. Doteraj�í text § 9a sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
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�(2) Ministerstvo do 90 dní po nadobudnutí úèinnos-
ti zákona o  �tátnom rozpoète na príslu�ný rozpoètový
rok zverejòuje údaje �tátneho rozpoètu spôsobom po-
d¾a osobitného zákona.8ab)�.

Poznámka pod èiarou k  odkazu 8ab znie:
�8ab) § 4 ods. 2 a 3 zákona è. 211/2000 Z. z. o  slobodnom prístupe

k  informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zá-
kon o  slobode informácií).�.

18. V § 16 sa odsek 1 dopåòa písmenom k), ktoré
znie:
�k) zverejòuje údaje rozpoètu rozpoètovej kapitoly do

90 dní po nadobudnutí úèinnosti zákona o �tátnom
rozpoète na príslu�ný rozpoètový rok spôsobom
pod¾a osobitného zákona.8ab)�.

19. V § 16 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
�Práva a povinnosti uvedené v odseku 1 s výnimkou
písmen c), f) a g) sa primerane vz�ahujú aj na správcu
rozpoètovej kapitoly uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a)
deviatom bode.�.

20. V § 21 ods. 1 prvá a druhá veta znejú:
�Rozpoètové organizácie sú právnické osoby �tátu,
obce alebo vy��ieho územného celku, ktoré sú svojimi
príjmami a výdavkami zapojené na �tátny rozpoèet,
rozpoèet obce alebo na rozpoèet vy��ieho územného
celku. Hospodária samostatne pod¾a schválených roz-
poètov s prostriedkami, ktoré im urèí ústredný orgán,
obec alebo vy��í územný celok v rámci svojho rozpoè-
tu.�.

21. V § 21 odsek 2 znie:
�(2) Príspevkové organizácie sú právnické osoby �tá-

tu, obce alebo vy��ieho územného celku, ktoré sú na
�tátny rozpoèet, rozpoèet obce alebo na rozpoèet vy�-
�ieho územného celku zapojené príspevkom alebo od-
vodom. Platia pre ne finanèné vz�ahy urèené ústred-
ným orgánom, obcou alebo vy��ím územným celkom
v rámci ich rozpoètov.�.

22. V § 21 ods. 4 písm. b) sa slová �alebo rozhodnu-
tím obce� nahrádzajú slovami �rozhodnutím obce ale-
bo rozhodnutím vy��ieho územného celku�.

23. V § 21 ods. 7 sa v poslednej vete za slovo �obec�
vkladajú slová �alebo vy��í územný celok�.

24. V § 21 ods. 8 sa v druhej vete za slovo �obce�
vkladajú slová �a vy��ieho územného celku�.

25. V § 22 ods. 1 sa za slová �úloh �tátu� vkladá
èiarka a slová �alebo obce� sa nahrádzajú slovami
�obce alebo vy��ieho územného celku� a za slová ��tát-
neho rozpoètu� sa vkladá èiarka a slová �alebo z roz-
poètu obce� sa nahrádzajú slovami �z rozpoètu obce
alebo z rozpoètu vy��ieho územného celku�.

26. V § 22 ods. 2 sa v druhej vete za slová ��tátneho
rozpoètu� vkladá èiarka a slová �alebo z rozpoètu ob-
ce� sa nahrádzajú slovami �z rozpoètu obce alebo z
rozpoètu vy��ieho územného celku�.

27. V § 22 ods. 4 sa v  prvej vete na konci bodka
nahrádza èiarkou a  pripájajú sa tieto slová: �ak oso-
bitný predpis neustanoví inak.14)�.

28. V § 23 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
�Predchádzajúci písomný súhlas na zru�enie organi-
zácie sa nevy�aduje v prípade jej zániku pod¾a osobit-
ného zákona.�.

29. V § 23 ods. 4 sa v druhej vete za slovo �Obec�
vkladajú slová �a vy��í územný celok�.

30. V § 24 ods. 2 sa za slová �obciam,� vkladajú
slová �vy��ím územným celkom,�.

31. Nadpis siedmej èasti znie: 
�ROZPOÈET OBCE

A ROZPOÈET VY��IEHO ÚZEMNÉHO CELKU�.

32. § 25 a 26 znejú:

�§ 25

(1) Rozpoèet obce a rozpoèet vy��ieho územného cel-
ku je základným nástrojom finanèného hospodárenia,
ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce a vy�-
�ieho územného celku v príslu�nom rozpoètovom ro-
ku.

(2) Rozpoèet obce a rozpoèet vy��ieho územného cel-
ku vyjadruje samostatnos� hospodárenia obce a vy�-
�ieho územného celku. Obsahuje príjmy a výdavky,
v ktorých sú vyjadrené finanèné vz�ahy k právnickým
osobám a fyzickým osobám podnikate¾om pôsobiacim
na území obce a vy��ieho územného celku, ako aj
obyvate¾om �ijúcim na tomto území, vyplývajúce pre
ne zo v�eobecne záväzných predpisov, zo v�eobecne
záväzných nariadení obce a v�eobecne záväzných na-
riadení vy��ieho územného celku, ako aj z uzavretých
zmluvných vz�ahov. Rozpoèet obce a rozpoèet vy��ie-
ho územného celku zahàòa aj finanèné vz�ahy k �tát-
nemu rozpoètu.

(3) Rozpoèet obce mô�e obsahova� finanèné vz�ahy
k rozpoètom iných obcí, ako aj finanèné vz�ahy k roz-
poètu vy��ieho územného celku, do ktorého územia
patrí, ak plnia spoloèné úlohy. Rozpoèet vy��ieho
územného celku mô�e obsahova� finanèné vz�ahy
k rozpoètom iných vy��ích územných celkov, ako aj
finanèné vz�ahy k rozpoètom obcí na jeho území.

(4) Súèas�ou rozpoètu obce a rozpoètu vy��ieho
územného celku sú aj finanèné operácie, ktorými sa
vykonávajú prevody z mimorozpoètových peòa�ných
fondov obce a mimorozpoètových peòa�ných fondov
vy��ieho územného celku a realizujú návratné zdroje
financovania a ich splácanie. Tieto finanèné operácie
sa uskutoèòujú mimo príjmov a výdavkov rozpoètu
obce a rozpoètu vy��ieho územného celku. Návratný-
mi zdrojmi financovania sú zdroje z prijatých úverov,
pô�ièiek, návratných finanèných výpomocí a pro-
striedky z dlhopisov emitovaných obcou alebo vy��ím
územným celkom.
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§ 26

Príjmy rozpoètu obce

(1) Príjmy rozpoètu obce sú
a) podiely na daniach v správe �tátu,
b) výnos dane z nehnute¾ností pod¾a osobitného záko-

na,19)
c) výnosy miestnych daní a miestnych poplatkov po-

d¾a osobitného zákona,19a)
d) nedaòové príjmy z èinnosti a vlastníctva majetku

obce pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov,
e) dotácie zo �tátneho rozpoètu pod¾a zákona o �tát-

nom rozpoète na príslu�ný rozpoètový rok a dotácie
zo �tátnych fondov,

f) prostriedky �tátneho rozpoètu poskytované v rámci
programov (§ 8 ods. 2),

g) úèelové dotácie z rozpoètu vy��ieho územného cel-
ku alebo z rozpoètu inej obce realizované na zákla-
de zmluvy pod¾a osobitných predpisov,

h) prostriedky v rámci systému horizontálneho fi-
nanèného vyrovnávania,

i) dary a výnosy dobrovo¾ných zbierok v prospech
obce,

j) odvody a penále za poru�enie rozpoètovej disciplíny
ulo�ené obcou,

k) výnosy z prostriedkov obce,
l) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

(2) Obec mô�e na plnenie svojich úloh pou�i�
a) zdru�ené prostriedky,
b) prostriedky z Európskych spoloèenstiev a medziná-

rodných zdru�ení,
c) návratné zdroje financovania,
d) prostriedky mimorozpoètových peòa�ných fondov.

(3) Za vlastné príjmy rozpoètu obce sa v rozsahu
ustanovenom osobitnými predpismi pova�ujú príjmy
rozpoètu obce pod¾a odseku 1 písm. a) a� d), j) a k).

(4) Príjmy rozpoètov obcí z podielov na daniach
v správe �tátu, �truktúru a spôsob ich rozde¾ovania
ustanoví osobitný zákon.

(5) Dotácie zo �tátneho rozpoètu pod¾a zákona
o �tátnom rozpoète na príslu�ný rozpoètový rok sa
poskytujú obciam na výkon samosprávnych funkcií
a na prenesený výkon �tátnej správy.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 19 a 19a znejú:
�19) Zákon Slovenskej národnej rady è. 317/1992 Zb. o dani z ne-

hnute¾ností v znení neskor�ích predpisov.
19a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 544/1990 Zb.

o miestnych poplatkoch v znení neskor�ích predpisov.�.

33. Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 26a

Príjmy rozpoètu vy��ieho územného celku

(1) Príjmy rozpoètu vy��ieho územného celku sú
a) podiely na daniach v správe �tátu,
b) výnos prirá�ky k dani z príjmov fyzických osôb

stanovenej vy��ím územným celkom pod¾a osobit-
ného zákona,19b)

c) nedaòové príjmy z èinnosti a vlastníctva majetku

vy��ieho územného celku pod¾a tohto zákona
a osobitných predpisov,

d) dotácie zo �tátneho rozpoètu pod¾a zákona o �tát-
nom rozpoète na príslu�ný rozpoètový rok a dotácie
zo �tátnych fondov,

e) úèelové dotácie z rozpoètu obcí na spoloèné úlohy
vy��ieho územného celku a obcí realizované na zá-
klade zmluvy pod¾a osobitných predpisov,

f) prostriedky zo �tátneho rozpoètu poskytované
v rámci programov (§ 8 ods. 2),

g) prostriedky v rámci systému horizontálneho finanè-
ného vyrovnávania vy��ích územných celkov,

h) dary a výnosy dobrovo¾ných zbierok v prospech
vy��ieho územného celku,

i) odvody a penále za poru�enie rozpoètovej disciplíny
ulo�ené vy��ím územným celkom,

j) výnosy z prostriedkov vy��ieho územného celku,
k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

(2) Vy��í územný celok mô�e na plnenie svojich úloh
pou�i�
a) zdru�ené prostriedky,
b) prostriedky Európskych spoloèenstiev a medziná-

rodných zdru�ení,
c) návratné zdroje financovania,
d) prostriedky mimorozpoètových peòa�ných fondov.

(3) Za vlastné príjmy rozpoètu vy��ieho územného
celku sa v rozsahu ustanovenom osobitnými predpis-
mi pova�ujú príjmy rozpoètu vy��ieho územného celku
pod¾a odseku 1 písm. a) a� c), i) a j).

(4) Príjmy rozpoètov vy��ích územných celkov z po-
dielov na daniach v správe �tátu, �truktúru a spôsob
ich rozde¾ovania ustanoví osobitný zákon.

(5) Dotácie zo �tátneho rozpoètu na príslu�ný roz-
poètový rok sa poskytujú vy��ím územným celkom na
výkon samosprávnych funkcií a na prenesený výkon
�tátnej správy.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 19b znie:
�19b) Zákon è. 366/1999 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.�.

34. § 27 vrátane nadpisu znie:

�§ 27

Výdavky rozpoètu obce

(1) Z rozpoètu obce sa uhrádzajú
a) záväzky, ktoré vyplývajú pre obec z povinností usta-

novených zákonmi,
b) výdavky na výkon samosprávnych funkcií uprave-

ných osobitnými predpismi a na èinnos� rozpoèto-
vých organizácií a príspevkových organizácií zria-
dených obcou,

c) výdavky na prenesený výkon �tátnej správy pod¾a
osobitných predpisov,

d) výdavky spojené so správou, s údr�bou a rozvojom
majetku obce a majetku prenechaného na plnenie
úloh pod¾a osobitných predpisov,

e) záväzky prijaté v rámci spolupráce s inými obcami
alebo vy��ím územným celkom, alebo prípadne
s ïal�ími subjektmi na zabezpeèenie úloh vo svojej
pôsobnosti vrátane výdavkov na spoloènú èinnos�,
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f) výdavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, kto-
rými je Slovenská republika viazaná, a výdavky
vyplývajúce z dohôd o medzinárodnej spoluprá-
ci,19c)

g) úhrada úrokov z prijatých pô�ièiek a úverov,
h) výdavky na emisiu dlhopisov a na úhradu úrokov

z nich,
i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

(2) Z rozpoètu obce sa mô�u poskytova� dotácie
a návratné finanèné výpomoci právnickým osobám,
ktorých zakladate¾om je obec, a to na konkrétne úlohy
a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja
územia obce.

(3) Iným právnickým osobám a fyzickým osobám
podnikate¾om, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na
spravovanom území, ako sú uvedené v odseku 2, obec
mô�e poskytova� dotácie a návratné finanèné výpomo-
ci len z vlastných príjmov a na podporu verejnopros-
pe�ných èinností, podnikania a zamestnanosti.

(4) Ak obce spolupracujú na základe zmluvy o zria-
dení zdru�enia obcí19c) alebo zalo�ia právnickú osobu
pod¾a osobitného predpisu,19d) mô�e obec vlo�i� roz-
poètové prostriedky ako vklad do majetku tejto práv-
nickej osoby alebo ako èlenský príspevok.

(5) Poskytnutie finanèných prostriedkov pod¾a odse-
kov 2 a� 4 nesmie zvý�i� dlh obce na konci rozpoèto-
vého roka a podlieha roènému zúètovaniu s rozpo-
ètom obce. Konkrétne akcie, úlohy a úèelové pou�itie
prostriedkov pod¾a odseku 3 sa schva¾uje v rámci
rozpoètu obce na príslu�ný rozpoètový rok za podmie-
nok ustanovených v�eobecne záväzným nariadením
obce.

(6) Mimo výdavkov pod¾a odsekov 1 a� 4 obec uhrá-
dza zo svojho rozpoètu aj splátky istiny prijatých
pô�ièiek, úverov a návratných finanèných výpomocí
a menovitú hodnotu emitovaných dlhopisov.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 19c a 19d znejú:
�19c) Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. v znení ne-

skor�ích predpisov.
 19d) Zákon è. 513/1991 Zb. v znení neskor�ích predpisov.�.

35. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 27a

Výdavky rozpoètu vy��ieho územného celku

(1) Z rozpoètu vy��ieho územného celku sa uhrádza-
jú
a) záväzky, ktoré vyplývajú vy��iemu územnému cel-

ku z plnenia povinností ustanovených zákonmi,
b) výdavky na vlastnú èinnos� vy��ieho územného

celku upravenú osobitnými predpismi a na èinnos�
rozpoètových organizácií a príspevkových organizá-
cií zriadených vy��ím územným celkom,

c) výdavky na prenesený výkon �tátnej správy pod¾a
osobitných predpisov,

d) výdavky spojené so správou, s údr�bou a rozvojom
majetku vy��ieho územného celku a majetku pre-

nechaného na plnenie úloh pod¾a osobitných pred-
pisov,

e) záväzky prijaté v rámci spolupráce s inými vy��ími
územnými celkami alebo obcami, prípadne s ïal�í-
mi subjektmi na zabezpeèenie úloh vo svojej pôsob-
nosti vrátane výdavkov na spoloènú èinnos�,

f) výdavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, kto-
rými je Slovenská republika viazaná, a výdavky
vyplývajúce z dohôd o medzinárodnej spolupráci,1a)

g) úhrada úrokov z prijatých pô�ièiek a úverov,
h) výdavky na emisiu dlhopisov a na úhradu úrokov

z nich,
i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

(2) Z rozpoètu vy��ieho územného celku sa mô�u
poskytova� dotácie a návratné finanèné výpomoci
právnickým osobám, ktorých zakladate¾om je vy��í
územný celok, a to na konkrétne úlohy a akcie vo
verejnom záujme alebo v prospech rozvoja svojho úze-
mia.

(3) Vy��í územný celok mô�e poskytova� dotácie ob-
ciam na svojom území ako úèas� na financovaní spo-
loèných úloh v záujme v�estranného rozvoja územia
vy��ieho územného celku.

(4) Iným právnickým osobám a fyzickým osobám
podnikate¾om na svojom území, ako sú uvedené v od-
sekoch 2 a 3, vy��í územný celok mô�e poskytova�
dotácie a návratné finanèné výpomoci len z vlastných
príjmov a na podporu verejnoprospe�ných èinností,
podnikania a zamestnanosti.

(5) Poskytnutie finanèných prostriedkov pod¾a odse-
kov 2 a� 4 nesmie zvy�ova� dlh vy��ieho územného
celku na konci rozpoètového roka a podlieha roènému
zúètovaniu s rozpoètom vy��ieho územného celku.
Konkrétne akcie, úlohy a úèelové pou�itie prostried-
kov pod¾a odsekov 3 a 4 sa schva¾uje v rámci rozpoètu
vy��ieho územného celku na príslu�ný rozpoètový rok
za podmienok ustanovených v�eobecne záväzným na-
riadením vy��ieho územného celku.

(6) Okrem výdavkov pod¾a odsekov 1 a� 4 vy��í
územný celok uhrádza zo svojho rozpoètu aj splátky
istiny prijatých pô�ièiek, úverov a návratných finanè-
ných výpomocí a menovitú hodnotu emitovaných
dlhopisov.�.

36. Nadpis § 28 znie:

�Rozpoètové provizórium obce a rozpoètové
provizórium vy��ieho územného celku�.

37. V § 28 ods. l sa za slová �rozpoèet obce� vkla-
dajú slová �a rozpoèet vy��ieho územného celku�, za
slová �obecným zastupite¾stvom� sa vkladajú slová
�a zastupite¾stvom vy��ieho územného celku�, za
slová �schválenia rozpoètu obce� sa vkladajú slová
�a rozpoètu vy��ieho územného celku� a na konci sa
pripájajú tieto slová: �a návrhu rozpoètu vy��ieho
územného celku�.

38. V § 28 odsek 2 znie:
�(2) Ak návrh rozpoètu obce a návrh rozpoètu vy�-

�ieho územného celku na nasledujúci rozpoètový rok
nie je predlo�ený obecnému zastupite¾stvu alebo za-
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stupite¾stvu vy��ieho územného celku do 31. decem-
bra be�ného roka, bude obec a vy��í územný celok
hospodári� pod¾a rozpoètu obce alebo rozpoètu vy�-
�ieho územného celku predchádzajúceho rozpoèto-
vého roka, prièom výdavky nesmú v ka�dom mesiaci
rozpoètového roka prekroèi� 1/12 celkových výdav-
kov rozpoètu obce a rozpoètu vy��ieho územného
celku schváleného na predchádzajúci rozpoètový
rok. Výnimku tvoria výdavky, ktoré sa spravujú do-
hodnutými termínmi splácania a výdavky pod¾a § 29
ods. 7.�.

39. V § 28 ods. 3 sa za slová �s rozpoètom obce�
vkladajú slová �a s rozpoètom vy��ieho územného cel-
ku�.

40. Nadpis ôsmej èasti znie: 
�FINANÈNÉ HOSPODÁRENIE OBCE
A VY��IEHO ÚZEMNÉHO CELKU�.

41. § 29 vrátane nadpisu znie:

�§ 29

Hospodárenie pod¾a rozpoètu obce
a pod¾a rozpoètu vy��ieho územného celku

(1) Obec a vy��í územný celok zostavujú a schva¾u-
jú svoj rozpoèet a pod¾a neho hospodária. Rozpoèet sa
povinne zostavuje pod¾a rozpoètovej klasifikácie usta-
novenej ministerstvom, a to na obdobie jedného roz-
poètového roka, ktorý je zhodný s kalendárnym ro-
kom.

(2) Rozpoèet príjmov a výdavkov sa vnútorne èlení
na èas�, ktorá obsahuje be�né príjmy a be�né výdavky
(ïalej len �be�ný rozpoèet�), a na èas�, ktorá obsahuje
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ïalej len �ka-
pitálový rozpoèet�).

(3) Príjmami be�ného rozpoètu sú v�etky príjmy po-
d¾a tohto zákona a pod¾a platnej rozpoètovej klasifiká-
cie okrem príjmov z predaja kapitálových aktív, príj-
mov z predaja pozemkov a nehmotných aktív, príjmov
z kapitálových grantov a transferov a príjmov z pre-
daja majetkových úèastí, ktoré sú povinne príjmami
kapitálového rozpoètu.

(4) Na urèenie výdavkov be�ného rozpoètu a výdav-
kov kapitálového rozpoètu sa pou�ije ustanovenie § 6
ods. 9 a� 11 v súlade s rozpoètovou klasifikáciou.

(5) Be�ný rozpoèet sa povinne zostavuje ako vyrov-
naný; mô�e sa zostavi� ako prebytkový, ak sú nie-
ktoré príjmy be�ného rozpoètu v príslu�nom rozpoè-
tovom roku urèené na úhradu istiny prijatých
úverov, pô�ièiek, návratných finanèných výpomocí
a nominálnej hodnoty emitovaných dlhopisov
z predchádzajúcich rokov, na úhradu výdavkov ka-
pitálového rozpoètu alebo na pou�itie v nasledujú-
cich rokoch.

(6) Na vyrovnanie èasového nesúladu medzi príjma-
mi a výdavkami be�ného rozpoètu sa mô�u pou�i�
príjmy kapitálového rozpoètu za podmienky ich vráte-
nia do termínu pou�itia na rozpoètovaný úèel, najne-
skôr v�ak do konca rozpoètového roka.

(7) Kapitálový rozpoèet sa mô�e zostavi� ako schod-
kový len za podmienky, �e schodok bude mo�no uhra-
di�
a) finanènými prostriedkami z minulých rokov alebo
b) návratnými zdrojmi financovania splácanými z be�-

ného rozpoètu v nasledujúcich rokoch.

 (8) Vo výnimoèných prípadoch pri ohrození samo-
správnej funkcie obce (napríklad �ivelnými pohroma-
mi, v záujme predís� hrozbe výrazných �kôd na majet-
ku obce) obec na základe rozhodnutia obecného
zastupite¾stva mô�e pou�i� prostriedky z kapitálového
rozpoètu na be�né výdavky obce okrem výdavkov na
mzdy, platy, slu�obné príjmy a ostatné osobné vyrov-
nania maximálne do vý�ky 25 % rozpoètových kapitá-
lových príjmov na be�ný rok.

 (9) Obec a vy��í územný celok sú povinné prednost-
ne zabezpeèi� krytie v�etkých záväzkov, ktoré pre ne
vyplývajú z plnenia povinností ustanovených zákonmi.

(10) Obec a vy��í územný celok v priebehu rozpoè-
tového roka sledujú vývoj príjmov a výdavkov be�ného
rozpoètu s cie¾om zabezpeèi� jeho vyrovnanos� ku kon-
cu rozpoètového roka. Na tento úèel vykonajú ne-
vyhnutné zmeny vo svojom rozpoète, najmä zvý�enie
vlastných príjmov alebo zní�enie výdavkov.

(11) Obec a vy��í územný celok sú povinné na úèely
zostavenia návrhu �tátneho rozpoètu a �tátneho záve-
reèného úètu poskytova� ministerstvu informácie
a vybrané údaje o svojom hospodárení. Rozsah údajov
a spôsob ich predkladania urèí ministerstvo.

(12) Na hospodárenie s rozpoètovými prostriedkami
obce a vy��ieho územného celku platia primerane
ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) a� e) prvej èasti, �tvrtej
èasti okrem § 15, piatej èasti okrem § 23 ods. 1, de-
viatej a� trinástej èasti tohto zákona.�.

42. Za § 29 sa vkladajú § 29a a 29b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

�§ 29a

Pravidlá pou�ívania
návratných zdrojov financovania

(1) Obec a vy��í územný celok mô�u pou�i� návratné
zdroje financovania len na krytie kapitálových výdav-
kov. Na vyrovnanie èasového nesúladu medzi príjma-
mi a výdavkami be�ného rozpoètu v priebehu rozpoè-
tového roka sa výnimoène mô�u pou�i� tieto zdroje
financovania za podmienky, �e dlh bude splatený do
konca rozpoètového roka z príjmov be�ného rozpoètu.

(2) Na emitovanie komunálnych dlhopisov sa vy�a-
duje súhlas pod¾a osobitného zákona.20)

(3) Obec a vy��í územný celok mô�u vstupova� len
do takých úverových záväzkov, ktorých plnenie dlho-
dobo nenaru�í vyrovnanos� be�ného rozpoètu v nasle-
dujúcich rokoch.

(4) Obec a vy��í územný celok mô�u prija� úvery,
ktorých celková suma v jednotlivej obci alebo vo vy�-
�om územnom celku v príslu�nom rozpoètovom roku
presiahne 75 000 000 Sk len po predchádzajúcom
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písomnom súhlase ministerstva. Do sumy úverov sa
nezapoèítavajú tie úvery, ktoré nezvy�ujú celkovú su-
mu dlhu a návratné zdroje financovania z vládnych
podporných programov poskytovaných pod¾a osobit-
ných predpisov.

Ministerstvo
a) písomne odsúhlasí alebo zamietne prijatie úveru

najneskôr do 30 dní od doruèenia �iadosti; ak tak
nevykoná, pova�uje sa to za jeho súhlas,

b) vydá písomný súhlas na prijatie úveru v�dy, ak
obec a vy��í územný celok spåòajú podmienky uve-
dené v odseku 6 písm. a) a b) a s poskytovaním
úverov súhlasí banka.

Ak vláda Slovenskej republiky schváli osobitný prog-
ram regulovania dlhu verejnej správy, ministerstvo
bude pri schva¾ovaní úverov postupova� v súlade
s týmto programom. Návrh na jeho prijatie minister-
stvo prerokuje s predstavite¾mi republikových zdru�e-
ní územnej samosprávy.

(5) Obec a vy��í územný celok nesmú prevzia� záru-
ku za úver poskytovaný fyzickej osobe podnikate¾ovi
a právnickej osobe, ktorej nie sú zriaïovate¾om alebo
zakladate¾om.

(6) Obec a vy��í územný celok mô�u na plnenie svo-
jich úloh prija� návratné zdroje financovania, len ak
a) celková suma dlhu územnej samosprávy ku koncu

rozpoètového roka neprekroèí 60 % skutoèných
be�ných príjmov predchádzajúceho rozpoètového
roka a

b) suma roèných splátok návratných zdrojov financo-
vania vrátane úrokov neprekroèí 25 % skutoèných
be�ných príjmov predchádzajúceho rozpoètového
roka.

(7) Do celkovej sumy dlhu pod¾a odseku 6 písm. a)
sa nezapoèíta dlh z prijatia návratných zdrojov fi-
nancovania z vládnych podporných programov po-
skytovaných pod¾a osobitných predpisov.20a) Do su-
my roèných splátok návratných zdrojov financovania
pod¾a odseku 6 písm. b) sa nezapoèíta suma jednora-
zového predèasného splatenia návratných zdrojov
financovania.

(8) Prijatie návratných zdrojov financovania v be�-
nom roku a splnenie podmienok pod¾a odseku 6 je
obec a vy��í územný celok povinný písomne ohlási�
ministerstvu do 31. januára nasledujúceho roka.

§ 29b

Stabilizácia príjmov rozpoètov obcí
a rozpoètov vy��ích územných celkov

(1) Pri zostavovaní �tátneho rozpoètu sa prihliada
na úlohy a zodpovednos� obcí a vy��ích územných
celkov urèených osobitnými zákonmi. Návrh vý�ky
súhrnného finanèného vz�ahu �tátneho rozpoètu
k rozpoètom obcí a rozpoètom vy��ích územných
celkov na príslu�ný rozpoètový rok sa urèí v závis-
losti na vývoji výnosov daní v správe �tátu s prihliad-
nutím na rozsah daòových právomocí obcí a vy��ích
územných celkov.

(2) Návrh vý�ky súhrnného finanèného vz�ahu me-

dzi �tátnym rozpoètom a rozpoètami obcí a rozpoètami
vy��ích územných celkov, ich �truktúru, spôsob roz-
delenia a pou�itia prerokuje ministerstvo s predstavi-
te¾mi republikových zdru�ení územnej samosprávy
pred predlo�ením návrhu východísk na zostavenie
�tátneho rozpoètu na rokovanie vlády pod¾a § 8 ods. 1
a pred predlo�ením návrhu �tátneho rozpoètu na ro-
kovanie vlády pod¾a § 8 ods. 3 tohto zákona.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 20 a 20a znejú:
�20) Zákon è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskor�ích pred-

pisov.
20a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky

è. 124/1996 Z. z. o �tátnom fonde rozvoja bývania v znení
neskor�ích predpisov.�.

43. § 30 a� 32 vrátane nadpisov znejú:

�§ 30

Peòa�né fondy obce a vy��ieho územného celku

(1) Obec a vy��í územný celok mô�u vytvára� vlastné
mimorozpoètové peòa�né fondy. Zdrojmi peòa�ných
fondov mô�u by� najmä
a) prebytok hospodárenia rozpoètu za uplynulý rok,
b) zostatky týchto fondov z minulých rokov,
c) ïal�ie zdroje be�ného roka.

(2) Zostatky peòa�ných fondov koncom roka nepre-
padajú. O pou�ití peòa�ných fondov rozhoduje obecné
zastupite¾stvo a zastupite¾stvo vy��ieho územného
celku.

(3) Prostriedky svojich peòa�ných fondov pou�íva
obec a vy��í územný celok prostredníctvom rozpoètu
okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými pe-
òa�nými fondmi navzájom a okrem prípadov, keï sa
prostriedky peòa�ných fondov pou�ijú len na vyrovna-
nie èasového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
v priebehu rozpoètového roka a na poskytnutie ná-
vratných finanèných výpomocí.

(4) Obec a vy��í územný celok vytvárajú rezervný
fond vo vý�ke urèenej obecným zastupite¾stvom
a zastupite¾stvom vy��ieho územného celku; mini-
málny roèný prídel do fondu je 10 % prebytku hos-
podárenia.

§ 31

Závereèný úèet obce a vy��ieho územného celku

(1) Po skonèení kalendárneho roka obec a vy��í
územný celok údaje o rozpoètovom hospodárení sú-
hrnne spracujú do závereèného úètu obce a závereè-
ného úètu vy��ieho územného celku.

(2) Obec a vy��í územný celok finanène usporiadajú
svoje hospodárenie vrátane finanèných vz�ahov k zria-
deným alebo zalo�eným právnickým osobám a k iným
subjektom na svojom území; ïalej usporiadajú finanè-
né vz�ahy k �tátnemu rozpoètu, �tátnym fondom, roz-
poètom iných obcí a rozpoètom vy��ích územných cel-
kov.

(3) Prebytok hospodárenia rozpoètu obce a rozpoètu
vy��ieho územného celku po skonèení roka neprepadá
a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ïal-
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�ích peòa�ných fondov. Prípadný schodok svojho hos-
podárenia uhradí obec a vy��í územný celok predo-
v�etkým z rezervného fondu, z ïal�ích peòa�ných fon-
dov, z rozpoètu be�ného roka alebo z návratných
zdrojov financovania. O pou�ití prebytku rozpoètového
hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku rozhodne
zastupite¾stvo obce alebo vy��ieho územného celku pri
prerokovaní závereèného úètu.

(4) Obec a vy��í územný celok sú povinné da� si
overi� svoje hospodárenie za predchádzajúci rozpoèto-
vý rok pod¾a osobitného predpisu.1) Predmetom overo-
vania je tie� hospodárenie pod¾a rozpoètu v súlade
s týmto zákonom, hospodárenie s ostatnými finanèný-
mi prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodr�iavanie
pravidiel pou�ívania návratných zdrojov financovania.

(5) Ak audítor pri overovaní pod¾a odseku 4 zistí
poru�enie povinností vyplývajúcich z tohto zákona,
oznámi tieto skutoènosti ministerstvu; ministerstvo
alebo ním poverená správa finanènej kontroly je
oprávnená ich overi�, prièom postupuje primerane
pod¾a osobitného predpisu.27a)

(6) Závereèný úèet obsahuje údaje o plnení rozpoètu
príjmov a výdavkov v èlenení pod¾a rozpoètovej klasi-
fikácie vrátane tvorby a pou�itia prostriedkov peòa�-
ných fondov. Súèas�ou závereèného úètu je ïalej bi-
lancia aktív a pasív, preh¾ad o stave a vývoji dlhu,
preh¾ad o poskytnutých zárukách pod¾a jednotlivých
príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikate¾-
skej èinnosti.

(7) Prerokovanie závereèného úètu obce a závereè-
ného úètu vy��ieho územného celku sa uzatvára jed-
ným z týchto výrokov:
a) súhlas s celoroèným hospodárením bez výhrad,
b) súhlas s celoroèným hospodárením s výhradami.

(8) V prípade uzatvorenia prerokovania závereèného
úètu s výhradami obecné zastupite¾stvo alebo zastu-
pite¾stvo vy��ieho územného celku prijme opatrenia
na nápravu zistených nedostatkov.

§ 32

Osobitosti hospodárenia obcí
a vy��ích územných celkov

(1) Obec a vy��í územný celok mô�u urèi�, �e nie-
ktoré ich vnútorné organizaèné jednotky budú hospo-
dári� osobitne len so zvereným preddavkom. Zároveò
urèia vý�ku preddavku a obdobie, na ktoré sa posky-
tuje. Obec a vy��í územný celok sú povinné zúètova�
príjmy a výdavky týchto vnútorných organizaèných
jednotiek najneskôr do konca rozpoètového roka.

(2) Ak obec a vy��í územný celok vykonávajú podni-
kate¾skú èinnos�, výnosy a náklady na túto èinnos� sa
nerozpoètujú a sledujú sa na samostatnom mimoroz-
poètovom úète. Náklady na túto èinnos� musia by�
kryté výnosmi z nej. Rozdiel medzi výnosmi a náklad-
mi po zdanení sa zahàòa do rozpoètu obce a rozpoètu
vy��ieho územného celku najneskôr na konci kalen-
dárneho roka tak, aby bol súèas�ou závereèného úètu
obce a závereèného úètu vy��ieho územného celku.

(3) Ak obec alebo vy��í územný celok nesplní povin-

nosti vyplývajúce z tohto zákona, ministerstvo mô�e a�
do ich splnenia pozastavi� poskytovanie finanèných
prostriedkov z dotácií zo �tátneho rozpoètu.�.

44. Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 32a

Ozdravný re�im a nútená správa

(1) Ozdravný re�im predchádza zavedeniu nútenej
správy. Obec je povinná zavies� ozdravný re�im, ak
neuhradila uznaný záväzok do 60 dní odo dòa splat-
nosti a celková vý�ka záväzkov po lehote splatnosti
presiahne 15 % skutoèných be�ných príjmov obce
predchádzajúceho rozpoètového roka.

(2) Ak nastanú skutoènosti uvedené v odseku 1,
starosta obce je povinný do siedmich dní pripravi�
návrh opatrení na prijatie ozdravného re�imu vrátane
návrhu ozdravného rozpoètu a predlo�i� ich do 15 dní
na rokovanie obecného zastupite¾stva.

(3) Poèas ozdravného re�imu mô�e obec pou�íva�
svoje finanèné prostriedky len v súlade so schváleným
ozdravným rozpoètom, prièom ka�dé pou�itie finanè-
ných prostriedkov obce musí vopred písomne odsúhla-
si� hlavný kontrolór obce.

(4) Starosta je povinný pravidelne mesaène predkla-
da� na rokovanie obecného zastupite¾stva správu o pl-
není ozdravného re�imu vrátane plnenia ozdravného
rozpoètu.

(5) Hlavný kontrolór obce je povinný predlo�i� obec-
nému zastupite¾stvu písomnú správu k návrhu
ozdravného re�imu, k návrhu ozdravného rozpoètu
a ku ka�dej správe o plnení ozdravného re�imu
a ozdravného rozpoètu.

(6) Obec bezodkladne písomne oznámi ministerstvu
rozhodnutie o prijatí ozdravného re�imu. V lehote do
siedmich dní po uplynutí 90 dní od prijatia ozdravné-
ho re�imu obec oznámi ministerstvu výsledky jeho
plnenia vrátane plnenia ozdravného rozpoètu a stavu
záväzkov spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra
obce.

(7) Ministerstvo je oprávnené rozhodnú�21) o zavede-
ní nútenej správy nad obcou, ak nastali skutoènosti
uvedené v odseku 1 a obec nezaviedla ozdravný re�im
alebo ak ozdravný re�im zavedený obcou po uplynutí
120 dní od vzniku skutoèností uvedených v odseku 1
neviedol k náprave a tieto skutoènosti naïalej pretr-
vávajú, a to na základe
a) oznámenia starostu obce,
b) oznámenia verite¾a,
c) oznámenia orgánu �tátu.

(8) Starosta obce je povinný oznámenie pod¾a odse-
ku 7 písm. a) prerokova� v obecnom zastupite¾stve
a zasla� ministerstvu do 15 dní po uplynutí lehoty
uvedenej v odseku 7.

(9) Ministerstvo pred zavedením nútenej správy pre-
verí skutoènosti uvedené v oznámení a dôvody neu-
hradenia záväzku. Obec je povinná poskytnú� na uve-
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dené úèely nevyhnutne potrebnú súèinnos� vrátane
poskytnutia potrebných úètovných a iných dokladov.

(10) Rozhodnutie o zavedení nútenej správy obsa-
huje aj meno a priezvisko núteného správcu, adresu
jeho trvalého pobytu, èíslo preukazu toto�nosti a rod-
né èíslo. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá
odkladný úèinok. Rozhodnutie o zavedení nútenej
správy sa doruèí aj miestne príslu�nému daòovému
úradu a miestne príslu�nému krajskému úradu alebo
okresnému úradu.

(11) Núteného správcu urèí ministerstvo po dohode
s ministerstvom vnútra zo zamestnancov miestne prí-
slu�ného krajského úradu alebo okresného úradu.
Náklady spojené s výkonom nútenej správy okrem
nákladov na mzdy, platy, slu�obné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania núteného správcu uhrádza obec,
nad ktorou bola zavedená nútená správa. Platové ná-
le�itosti nútenému správcovi urèí jeho zamestnávate¾.

(12) Núteným správcom mô�e by� fyzická osoba,
ktorá spåòa tieto po�iadavky:
a) má skonèené vysoko�kolské vzdelanie a odbornú

prax v oblasti financií najmenej desa� rokov,
b) nie je starostom alebo èlenom samosprávneho or-

gánu obce,
c) nie je osobou blízkou starostovi obce, èlenom orgá-

nov obce alebo zamestnancom obce.21aa)

(13) Obec je do siedmich dní od doruèenia rozhod-
nutia o zavedení nútenej správy povinná zriadi� v ban-
ke osobitný úèet nútenej správy a previes� na tento
úèet v�etky zostatky peòa�ných prostriedkov vede-
ných na doteraj�ích úètoch obce okrem prostriedkov,
ktoré je obec povinná vies� na samostatných úètoch
pod¾a § 6 ods. 3 a § 20a ods. 4.

(14) Poèas nútenej správy v�etky príjmy obce plynú
na osobitný úèet nútenej správy okrem príjmov, ktoré
je obec povinná vies� na samostatných úètoch pod¾a
§ 6 ods. 3 a § 20a ods. 4. Prostriedky na v�etkých
úètoch mô�e obec pou�i� len s predchádzajúcim pí-
somným súhlasom núteného správcu.

(15) Po zavedení nútenej správy je nútený správca
povinný zisti� stav hospodárenia obce, prièom má
právo nahliada� do v�etkých potrebných úètovných
a iných dokladov obce. Na základe zistených skutoè-
ností je oprávnený po�adova� od orgánov obce prijatie
programu na konsolidáciu hospodárenia obce vrátane
organizaèných a personálnych opatrení.

(16) Nútený správca je oprávnený zúèastni� sa s hla-
som poradným na zasadnutiach obecného zastupite¾-
stva a jeho príslu�ných komisií, na ktorých sa rokuje
o rozpoète, hospodárení a majetku obce. Správy pred-
kladané na zasadnutie obecného zastupite¾stva, ktoré
sa týkajú rozpoètu, hospodárenia a majetku obce,
musia by� dolo�ené stanoviskom núteného správcu.

(17) Obec je povinná do siedmich dní od doruèenia
rozhodnutia o zavedení nútenej správy toto rozhodnu-
tie zverejni� spôsobom v obci obvyklým. Obec je povin-
ná zavedenie nútenej správy oznámi� v�etkým ban-
kám, ktoré vedú úèty obce, ïalej príslu�nému
vy��iemu územnému celku a verite¾om.

(18) Obec je povinná do 30 dní od doruèenia rozhod-

nutia o zavedení nútenej správy zostavi� a schváli�
krízový rozpoèet na obdobie do konca rozpoètového
roka, pod¾a ktorého bude obec hospodári�. V krízovom
rozpoète sa povinne rozpoètujú nevyhnutné výdavky
pod¾a § 27 ods. 1 písm. a) a� c). Ak sa nútená správa
neskonèí v príslu�nom rozpoètovom roku, obec je
povinná do 31. decembra be�ného roka zostavi�
a schváli� krízový rozpoèet aj na nasledujúci rozpoèto-
vý rok.

(19) Ak obec neschváli krízový rozpoèet v lehotách
uvedených v odseku 18, obec hospodári pod¾a krízo-
vého rozpoètu zostaveného núteným správcom.

(20) Ministerstvo o zru�ení nútenej správy rozhodu-
je na základe návrhu núteného správcu alebo �iadosti
obce.

(21) Príjmy a výdavky uskutoènené poèas nútenej
správy obec po zru�ení nútenej správy zúètuje so
schváleným rozpoètom.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 21 a 21aa znejú:
 �21) Zákon è. 71/1967 Zb.
21aa) § 116 zákona è. 40/1964 Zb.�.

45. § 33 vrátane nadpisu znie:

�§ 33

Finanèné vyrovnávanie

(1) Na ochranu finanène slab�ích obcí a vy��ích
územných celkov a na zabezpeèenie dostatoènej úrov-
ne slu�ieb poskytovaných obyvate¾om pri výkone svo-
jich samosprávnych funkcií sa uplatòujú postupy
finanèného vyrovnávania.

(2) Finanèným vyrovnávaním sa èiastoène korigujú
rozdiely medzi potencionálnymi príjmami a výdavkami
obce a vy��ieho územného celku, ktoré musia hradi�
z be�nej èasti svojho rozpoètu.

(3) Finanèné vyrovnávanie pod¾a odseku 2 sa uplat-
òuje systémom
a) vertikálneho vyrovnávania, ktorým sa vyrovnáva

úroveò výdavkových potrieb obce a vy��ieho územ-
ného celku, a

b) horizontálneho vyrovnávania, ktorým sa vyrovná-
vajú rozdiely v tvorbe vlastných príjmov obcí a vy�-
�ích územných celkov.

(4) Nástrojom systému vertikálneho vyrovnávania je
najmä decentralizaèná dotácia zo �tátneho rozpoètu.
Decentralizaèná dotácia je finanèný vz�ah (transfer),
ktorý je urèený na financovanie pôsobností obcí a vy�-
�ích územných celkov, ktoré pre�li na obce a vy��ie
územné celky z orgánov �tátu v rozsahu ustanovenom
osobitnými zákonmi. Decentralizaèná dotácia sa po-
skytuje na základe vecných a finanèných normatívov
upravených osobitnými predpismi.

(5) Ak nemo�no uplatni� ustanovenie tretej vety od-
seku 4, postup urèí ministerstvo po dohode s vecne
príslu�ným ministerstvom.

(6) Systém horizontálneho vyrovnávania obcí a vy�-
�ích územných celkov ustanoví osobitný zákon.�.
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46. V § 44 ods. 3 sa za slová �poskytnutých obciam,�
vkladajú slová �vy��ím územným celkom,�.

47. V § 46 ods. 6 sa slová �písm. c)� nahrádzajú
slovami �písm. c) a d)�.

48. V § 47 ods. 1 sa v prvej vete za slová ��tátneho
fondu� vkladá èiarka a slová �alebo rozpoètu obce� sa
nahrádzajú slovami �rozpoètu obce alebo rozpoètu
vy��ieho územného celku�.

49. V § 47 ods. 2 sa v prvej vete za slová ��tátneho
fondu� vkladá èiarka a slová �alebo rozpoètu obce� sa
nahrádzajú slovami �rozpoètu obce alebo rozpoètu
vy��ieho územného celku�.

50. V § 47 ods. 3 sa nad slovom �konaní� odkaz 15
nahrádza odkazom 21.

51. V § 47 ods. 4 posledná veta znie:
�Rovnaký postup uplatòuje obec a vy��í územný ce-
lok, ak ich rozpoètová organizácia poru�í rozpoètovú
disciplínu.�.

52. V § 47 ods. 5 sa za písmeno b) vkladá nové
písmeno c), ktoré znie:
�c) rozpoètu vy��ieho územného celku ukladá a vymá-

ha príslu�ný orgán vy��ieho územného celku,�.

Doteraj�ie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno d).

53. V § 47 sa odsek 8 dopåòa písmenom c), ktoré
znie:
�c) vy��í územný celok, ak ide o prostriedky jeho roz-

poètu.�.

54. V § 50 ods. 1 sa za slová �úètovných závierok
obcí� vkladá èiarka a slová �preh¾ad o rozpoètovom
hospodárení vy��ích územných celkov zostavený po-
d¾a úètovných závierok vy��ích územných celkov�.

55. V § 50 ods. 4 sa za slovo �Obce,� vkladajú slová
�vy��ie územné celky,�.

56. V § 50 ods. 8 písmeno a) znie:
�a
)

údaje o príjmoch a výdavkoch verejného rozpoètu
(§ 3 ods. 3),�.

57. V § 50 ods. 8 písmeno d) znie:
�d)preh¾ad o stave a vývoji dlhu verejného rozpoètu,�.

58. V § 50 ods. 8 písmeno e) znie:
�e) údaje o aktívach a pasívach verejného rozpoètu,�.

59. V § 50 ods. 9 sa za slová �V�eobecná pokladniè-
ná správa� slovo �a� nahrádza èiarkou a za slová ��tát-
ny dlh� sa vkladajú slová �a rozpoètovej kapitoly Sú-
hrnný finanèný vz�ah k obciam a vy��ím územným
celkom�.

60. § 50 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
�(12) Ministerstvo zverejòuje výsledky hospodárenia

�tátneho rozpoètu za ka�dý mesiac be�ného rozpoèto-

vého roka a výsledky hospodárenia verejného rozpoè-
tu za ka�dý �tvr�rok be�ného rozpoètového roka spô-
sobom pod¾a osobitného zákona.8ab)�.

61. V § 51 odsek 1 znie:
�(1) Pri návrhoch zákonov a ïal�ích v�eobecne zá-

väzných právnych predpisov, opatrení ústredných or-
gánov a iných materiálov predkladaných na rokovanie
vlády a národnej rady, ktoré majú dopad na �tátny
rozpoèet, rozpoèty obcí alebo rozpoèty vy��ích územ-
ných celkov, musia by� uvedené a zdôvodnené ich
predpokladané finanèné dôsledky na �tátny rozpoèet,
rozpoèty obcí alebo rozpoèty vy��ích územných celkov,
a to nielen na be�ný rok, ale aj na nasledujúce rozpoè-
tové roky. Spolu s tým musia by� uvedené aj návrhy
na úhradu zvý�ených výdavkov alebo na úhradu úbyt-
ku príjmov �tátneho rozpoètu, rozpoètov obcí alebo
rozpoètov vy��ích územných celkov.�.

62. V § 54 sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré
znie:
�g) povoli� v odôvodnených prípadoch výnimku z § 29a

ods. 6.�.

63. V § 54 ods. 2 sa slová �spôsob poskytovania
prostriedkov z rezervy vlády a z rezervy predsedu vlá-
dy� nahrádzajú slovami �podrobnosti hospodárenia
s prostriedkami rezervy vlády�.

64. Za § 55c sa vkladá § 55d, ktorý znie:

�§ 55d

(1) Ak obce zostavia a schvália rozpoèet na rok 2002
do nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, sú povinné
zosúladi� ho s týmto zákonom najneskôr do 28. febru-
ára 2002.

(2) Potrebné prostriedky na financovanie vy��ích
územných celkov v roku 2001 sa poskytnú z prostried-
kov �tátneho rozpoètu rozpoètovaných na rok 2001
v súlade so zákonom o �tátnom rozpoète na rok 2001.

(3) Rozpoèet na rok 2002 vy��ie územné celky zo-
stavia a schvália najneskôr do 31. marca 2002; do
schválenia rozpoètu hospodária s preddavkom poskyt-
nutým zo �tátneho rozpoètu pod¾a zákona o �tátnom
rozpoète na rok 2002, prièom sa neuplatní ustanove-
nie § 28 ods. 2.

(4) Ustanovenie § 2 ods. 1 písm. a) deviateho bodu
sa prvýkrát uplatní pre rok 2003.

(5) Ustanovenia § 26 ods. 4 a § 26a ods. 4 sa prvý-
krát uplatnia pre rok 2004; v rokoch 2002 a 2003 sa
postupuje pod¾a zákona o �tátnom rozpoète na prí-
slu�ný rozpoètový rok. Ustanovenia § 29a ods. 6 a� 8
sa prvýkrát uplatnia na rok 2005.

(6) Záväzky �tátu, ktoré pri prechode zriaïovate¾-
ských funkcií pod¾a osobitného predpisu nepre�li na
obec alebo vy��í územný celok pri prechode majetku
pod¾a osobitného predpisu,35) sú záväzkami pôvodné-
ho zriaïovate¾a alebo orgánu, ktorý plnil funkciu zria-
ïovate¾a.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 35 znie:
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�35) § 4 zákona è. 446/2001 Z. z. o majetku vy��ích územných
celkov.
§ 4a zákona Slovenskej národnej rady è. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení zákona è. 447/2001 Z. z.�.

Èl. II

Zákon è. 302/2001 Z. z. o samospráve vy��ích
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) sa
mení a dopåòa takto:

V § 9 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
�Audítor overuje aj ïal�ie skutoènosti ustanovené oso-
bitným zákonom.12a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:
�12a) § 31 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení zákona
è. 445/2001 Z. z.�.

Èl. III

Tento zákon nadobúda úèinnos� dòom vykonania
volieb do orgánov samosprávy vy��ích územných cel-
kov s výnimkou ustanovení èl. I bod 1 a� 63 a bodu 64
§ 55d ods. 1, 3 a� 6 a èl. II, ktoré nadobúdajú úèin-
nos� 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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446

Z Á K O N

z 3. októbra 2001

o majetku vy��ích územných celkov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

PRVÁ  ÈAS�

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet zákona

Tento zákon upravuje majetok vy��ieho územného
celku, ktorým je samosprávny kraj, nakladanie s ním
a majetkové postavenie vy��ieho územného celku
a ustanovuje, ktoré veci z majetku vo vlastníctve Slo-
venskej republiky (ïalej len �majetok �tátu�) prechá-
dzajú do vlastníctva vy��ieho územného celku.

§ 2

Majetok vy��ieho územného celku

Majetok vy��ieho územného celku tvoria nehnute¾né
veci a hnute¾né veci vrátane finanèných prostriedkov,
ako aj poh¾adávky a iné majetkové práva a záväzky,
ktoré sú vo vlastníctve vy��ieho územného celku pod¾a
tohto zákona alebo ktoré nadobudne vy��í územný
celok do vlastníctva prechodom z majetku �tátu na
základe tohto zákona alebo osobitného zákona, alebo
vlastnou èinnos�ou.

DRUHÁ ÈAS�

PRECHOD MAJETKU �TÁTU DO VLASTNÍCTVA
VY��IEHO ÚZEMNÉHO CELKU

§ 3

(1) Do vlastníctva vy��ieho územného celku prechá-
dzajú z majetku �tátu veci v správe
a) právnických osôb, ku ktorým prechádza zriaïova-

te¾ská funkcia na vy��í územný celok pod¾a osobit-
ných predpisov,1)

b) zriaïovate¾ov stredísk praktického vyuèovania
a stredísk odbornej praxe bez právnej subjektivity

v u�ívaní týchto stredísk, ku ktorým prechádza
zriaïovate¾ská funkcia pod¾a osobitného predpisu2)
na vy��í územný celok,

c) zriaïovate¾ov zariadení sociálnych slu�ieb bez
právnej subjektivity v u�ívaní týchto zariadení, ku
ktorým prechádza zriaïovate¾ská funkcia pod¾a
osobitného predpisu3) na vy��í územný celok.

(2) Do vlastníctva vy��ieho územného celku prechá-
dzajú z majetku �tátu aj veci v správe právnických
osôb, ak ústredný orgán �tátnej správy alebo príslu�ný
orgán miestnej �tátnej správy prevedie zriaïovate¾skú
funkciu k týmto právnickým osobám na vy��í územný
celok dohodou alebo ak tak ustanoví osobitný zákon,
prièom sa na tento prechod a na tento majetok pou�ijú
ustanovenia § 4 a 5 primerane.

§ 4

(1) Do vlastníctva vy��ieho územného celku prechá-
dzajú z majetku �tátu
a) poh¾adávky a iné majetkové práva v správe práv-

nických osôb uvedených
1. v § 3 ods. 1 písm. a),
2. v § 3 ods. 1 písm. b) a c) súvisiace s èinnos�ou

stredísk praktického vyuèovania, stredísk odbor-
nej praxe a zariadení sociálnych slu�ieb bez práv-
nej subjektivity,

b) záväzky súvisiace s majetkom, ktorý prechádza do
majetku vy��ieho územného celku pod¾a § 3 ods. 1,
a to do vý�ky nadobudnutého majetku.

(2) Do vlastníctva vy��ieho územného celku nepre-
chádzajú
a) záväzky na úhradu za dodávky tovarov, prác

a iných výkonov prevzaté správcom majetku �tátu,
súvisiace s majetkom, ktorý prechádza do vlastníc-
tva vy��ieho územného celku pod¾a § 3 ods. 1, ktoré
sú po lehote splatnosti alebo neboli uhradené ku
dòu prechodu majetku �tátu na vy��í územný celok
pod¾a tohto zákona,

b) záväzky na úhradu povinných peòa�ných plnení
pod¾a osobitných predpisov,4) ktoré bol povinný

1) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 542/1990 Zb. o �tátnej správe v �kolstve a �kolskej samospráve v znení neskor�ích predpisov,
zákon è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskor�ích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti v znení neskor�ích predpisov.

2) Zákon Slovenskej národnej rady è. 542/1990 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
3) Zákon è. 195/1998 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
4) Napríklad zákon è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskor�ích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky

è. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení V�eobecnej zdravotnej pois�ovne a o zriaïovaní
rezortných, odvetvových, podnikových a obèianskych zdravotných pois�ovní v znení neskor�ích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky è. 274/1994 Z. z. o Sociálnej pois�ovni v znení neskor�ích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996
Z. z. o zamestnanosti v znení neskor�ích predpisov.

Strana 4820 Zbierka zákonov è. 446/2001 Èiastka 182



uhradi� správca majetku �tátu pod¾a osobitných
predpisov4) do dòa prechodu majetku �tátu na vy��í
územný celok.

§ 5

(1) Majetok �tátu pod¾a § 3 ods. 1 prechádza do
vlastníctva vy��ieho územného celku, na území ktorého
sa nachádza. Majetok �tátu pod¾a § 3 ods. 2 prejde do
vlastníctva vy��ieho územného celku, na území ktorého
sa nachádza, ak osobitný zákon neustanoví inak.

(2) Odovzdávajúci subjekt, ktorý do dòa prechodu
majetku �tátu mal tento majetok �tátu v správe,  ktorý
pod¾a tohto zákona prechádza na vy��í územný celok,
spí�e písomný protokol s príslu�ným vy��ím územným
celkom o odovzdaní takéhoto majetku najneskôr do
dvoch mesiacov odo dòa prechodu majetku �tátu po-
d¾a tohto zákona a pod¾a osobitného zákona. Protokol
obsahuje presné vymedzenie a hodnotu odovzdávané-
ho majetku vedenú v úètovníctve pod¾a osobitného
zákona,5) súvisiace majetkové práva a záväzky ku dòu
prechodu majetku �tátu na vy��í územný celok; ak ide
o nehnute¾nos�, protokol obsahuje aj údaje katastra
nehnute¾ností pod¾a osobitného zákona6) a prípadné
vyèíslenie nákladov na nevyhnutné opravy tejto nehnu-
te¾nosti. Protokol podpisuje �tatutárny orgán subjektu,
ktorý mal v správe majetok �tátu prechádzajúci pod¾a
tohto zákona na vy��í územný celok a �tatutárny orgán
vy��ieho územného celku.

(3) Vy��í územný celok je povinný do 12 mesiacov odo
dòa nadobudnutia majetku �tátu poda� na príslu�nom
katastri nehnute¾ností návrh na zápis vlastníckeho prá-
va k tomuto majetku pod¾a osobitných predpisov.7)

TRETIA  ÈAS�

MAJETKOVÉ POSTAVENIE
VY��IEHO ÚZEMNÉHO CELKU

§ 6

(1) Vy��í územný celok je právnickou osobou, ktorá
vlastní majetok a samostatne s ním hospodári v súla-
de s týmto zákonom.

(2) Vy��í územný celok mô�e zveri� svoj majetok do
správy rozpoètovej organizácii alebo príspevkovej or-
ganizácii, ktorú zriadil pod¾a osobitného predpisu8)
(ïalej len �správca�). Správou majetku vy��ieho územ-
ného celku sa rozumie oprávnenie majetok vy��ieho
územného celku dr�a�, u�íva�, bra� ú�itky a naklada�
s ním v súlade s týmto zákonom a zásadami hospodá-
renia s majetkom vy��ieho územného celku.

(3) Vy��í územný celok mô�e svoj majetok vlo�i� ako
vklad do obchodnej spoloènosti alebo mô�e zo svojho
majetku zalo�i� inú právnickú osobu.9)

(4) Majetok, ktorý vy��í územný celok nadobudol
pod¾a § 3 a ktorý ku dòu prechodu majetku �tátu na
vy��í územný celok slú�il na výchovno-vzdelávací pro-
ces v oblasti vzdelávania a výchovy a èinnosti s nimi
bezprostredne súvisiace,10) na zabezpeèenie sociálnej
pomoci, zdravotnej starostlivosti a kultúrnej èinnosti,
mô�e vy��í územný celok zveri� do správy správcovi;
s týmto majetkom nemô�e nalo�i� pod¾a odseku 3.

(5) Vy��í územný celok a správca mô�u na základe
zmluvy u�íva� aj majetok obce11) alebo majetok �tátu.12)

(6) V�etky právne úkony spojené s nakladaním
s majetkom vy��ieho územného celku musia ma� pí-
somnú formu, inak sú neplatné.

Hospodárenie s  majetkom
vy��ieho územného celku

§ 7

(1) Vy��í územný celok a správca sú povinní hospo-
dári� s majetkom vy��ieho územného celku v prospech
rozvoja vy��ieho územného celku, jeho obyvate¾ov
a ochrany a tvorby �ivotného prostredia.

(2) Vy��í územný celok a správca sú povinní majetok
vy��ieho územného celku zve¾aïova�, chráni� a zhod-
nocova�, najmä sú povinní tento majetok
a) udr�iava� a u�íva�,
b) chráni� pred po�kodením, znièením, stratou alebo

zneu�itím, pou�íva� v�etky právne prostriedky na
jeho ochranu vrátane vèasného uplatòovania svo-
jich práv alebo oprávnených záujmov pred príslu�-
nými orgánmi,

c) vies� v úètovníctve pod¾a osobitného predpisu.5)

§ 8

(1) Vy��í územný celok je povinný zachova� úèelové
urèenie majetku, ktorý nadobudol pod¾a § 3 ods. 1
tohto zákona a ktorý ku dòu prechodu majetku �tátu
na vy��í územný celok slú�i na výchovno-vzdelávací
proces v oblasti vzdelávania a výchovy a èinnosti s ni-
mi bezprostredne súvisiace,10) na zabezpeèenie sociálnej
pomoci, zdravotnej starostlivosti a kultúrnej èinnosti.

(2) Povinnos� pod¾a odseku 1 sa skonèí na základe
a) zru�enia �koly alebo �kolského zariadenia po vyra-

dení �koly alebo �kolského zariadenia zo siete �kôl alebo
�kolských zariadení pod¾a osobitného predpisu,13)

 5) Zákon è. 563/1991 Zb. o úètovníctve v znení neskor�ích predpisov.
 6) § 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv

k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon).
 7) § 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z.
 8) § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskor�ích predpisov.
 9) Napríklad zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich v�eobecne prospe�né slu�by.
10) Zákon è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných �kôl (�kolský zákon) v znení neskor�ích predpisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z. o �kolských zariadeniach v znení neskor�ích predpisov.
11) Zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor�ích predpisov.
12) § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku �tátu v znení neskor�ích predpisov.
13) Zákon è. 29/1984 Zb. v znení neskor�ích predpisov.

Zákon Slovenskej národnej rady è. 542/1990 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
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b) udelenia súhlasu príslu�ného orgánu na odòatie
objektu zariadenia sociálnych slu�ieb jeho úèelu,14)

c) výmazu z príslu�ného registra kultúrnych zariade-
ní pod¾a osobitného predpisu,15)

d) zru�enia iného zariadenia ako uvedeného v písme-
nách a) a� c) spôsobom ustanoveným osobitným
predpisom,16)

e) rozhodnutia zastupite¾stva vy��ieho územného cel-
ku (ïalej len �zastupite¾stvo�), ak ide o hnute¾né
veci, ktoré sú prebytoèné alebo neupotrebite¾né.

(3) Ak prejde do vlastníctva vy��ieho územného cel-
ku majetok pod¾a § 3 ods. 2, mô�e úèelové urèenie
majetku ustanovi� osobitný predpis.

(4) Na majetok vy��ieho územného celku uvedený
v odseku 1 nemo�no zriadi� zálo�né právo17) ani zabez-
peèovací prevod práva,18) uskutoèni� výkon rozhodnu-
tia, konkurzné konanie a vyrovnacie konanie pod¾a
osobitných predpisov.19)

§ 9

(1) Vy��í územný celok a správca sú povinní hos-
podári� s majetkom vy��ieho územného celku pod¾a
tohto zákona a v súlade so zásadami hospodárenia
s majetkom vy��ieho územného celku schválenými za-
stupite¾stvom.

(2) Zásady hospodárenia s majetkom vy��ieho
územného celku upravia najmä
a) práva a povinnosti správcov,
b) podmienky odòatia správy majetku vy��ieho územ-

ného celku správcom,
c) postup a podmienky prenechávania majetku vy�-

�ieho územného celku do u�ívania iným osobám,
d) úkony správcov neuvedené v odseku 3, ktoré pod-

liehajú schváleniu zastupite¾stvom,
e) urèenie hodnoty majetku, na ktorú sa pri nakladaní

s takýmto majetkom vy�aduje schválenie zastupi-
te¾stvom.

(3) Schváleniu zastupite¾stvom podliehajú tieto úkony:
a) zmluvné prevody vlastníctva nehnute¾ného majet-

ku vy��ieho územného celku,
b) zmluvné prevody vlastníctva hnute¾ného majetku

vy��ieho územného celku nad hodnotu urèenú
v zásadách pod¾a odseku 2,

c) vklady nehnute¾ného majetku vy��ieho územného
celku do majetku zakladaných alebo existujúcich
obchodných spoloèností,

d) vklady iného majetku vy��ieho územného celku ako
majetku vy��ieho územného celku uvedeného
v písmene c) v hodnote urèenej v zásadách pod¾a
odseku 2 do majetku zakladaných alebo existujú-
cich obchodných spoloèností,

e) nakladanie s majetkovými právami vy��ieho územ-
ného celku nad hodnotu urèenú v zásadách pod¾a
odseku 2.

�TVRTÁ  ÈAS�

SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

§ 10

Vy��í územný celok sa pri nadobúdaní majetku
a nakladaní s ním riadi osobitnými predpismi,20) ak
tento zákon neustanovuje inak.

§ 11

Spory, ktoré vzniknú pri prechode vlastníckeho prá-
va, majetkových práv a záväzkov �tátu na vy��ie územ-
né celky, rozhodujú súdy.

§ 12

(1) Veci uvedené v § 3 ods. 1 prechádzajú do vlast-
níctva vy��ieho územného celku dòom nadobudnutia
úèinnosti osobitného zákona, ktorým prechádza zriaïo-
vate¾ská funkcia na vy��í územný celok; tento deò je
dòom prechodu majetku �tátu na vy��í územný celok.

(2) Veci uvedené v § 3 ods. 2 prechádzajú do vlast-
níctva vy��ieho územného celku dòom uvedeným v do-
hode alebo dòom ustanoveným v osobitnom predpise.

§ 13

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.

14) § 66 písm. j) zákona è. 195/1998 Z. z. v znení zákona è. 450/2000 Z. z.
15) Napríklad zákon è. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.
16) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z. v znení neskor�ích predpisov, zákon è. 183/2000 Z. z. o kni�niciach,

o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 27/1987 Zb. o �tátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona è. 68/1997
Z. z. o Matici slovenskej.

17) § 151a a� 151m Obèianskeho zákonníka v znení neskor�ích predpisov.
18) § 553 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
19) Napríklad Obèiansky súdny poriadok v znení neskor�ích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych

exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïal�ích zákonov v znení neskor�ích predpisov a zákon
è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskor�ích predpisov.

20) Napríklad Obèiansky zákonník v znení neskor�ích predpisov, Obchodný zákonník v znení neskor�ích predpisov.
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447

Z Á K O N

z 3. októbra 2001,

ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 306/1992 Zb., zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky è. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky è. 245/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 147/1995 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Sloven-
skej republiky è. 130/1996 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:

1. Za § 2a sa vkladá § 2b, ktorý znie:

�§ 2b

(1) Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slo-
venskej republiky veci v správe
a) právnických osôb, ku ktorým prechádza zriaïova-

te¾ská funkcia na obec pod¾a osobitných záko-
nov,11c)

b) zriaïovate¾ov �kôl a �kolských zariadení bez práv-
nej subjektivity v u�ívaní týchto �kôl alebo zariade-
ní,  ku ktorým prechádza zriaïovate¾ská funkcia na
obec pod¾a osobitného zákona,11d)

c) zriaïovate¾ov zariadení sociálnych slu�ieb bez
právnej subjektivity v u�ívaní týchto zariadení, ku
ktorým prechádza zriaïovate¾ská funkcia na obec
pod¾a osobitného zákona.11e)

(2) Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slo-
venskej republiky aj veci v správe právnických osôb,
ak ústredný orgán �tátnej správy alebo príslu�ný or-
gán miestnej �tátnej správy prevedie zriaïovate¾skú
funkciu k týmto právnickým osobám na obec dohodou
alebo ak tak ustanoví osobitný zákon, prièom sa na
tento prechod a  tento majetok pou�ijú ustanovenia
§ 4a a 14b primerane.

(3) Veci uvedené v odseku 1 prechádzajú do vlast-
níctva obcí, na území ktorých sa nachádzajú. Veci
uvedené v odseku 2 prechádzajú do vlastníctva obcí,
na území ktorých sa nachádzajú, ak osobitný zákon
neustanoví inak.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 11c a� 11e znejú:

�11c) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 542/1990 Zb.
o �tátnej správe v �kolstve a �kolskej samospráve v znení ne-
skor�ích predpisov, zákon è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomo-
ci v znení neskor�ích predpisov.

 11d) Zákon Slovenskej národnej rady è. 542/1990 Zb. v znení ne-
skor�ích predpisov.

 11e) Zákon è. 195/1998 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.�.

2. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

�§ 4a

(1) Do vlastníctva obcí prechádzajú s majetkom Slo-
venskej republiky pod¾a § 2b ods. 1 aj súvisiace ma-
jetkové práva a do vý�ky nadobúdaného majetku aj
súvisiace záväzky.

(2) Na obec neprechádzajú
a) záväzky na úhradu za dodávky tovarov, prác

a iných výkonov prevzaté správcom majetku �tátu,
súvisiace s majetkom, ktorý prechádza do vlastníc-
tva obce pod¾a § 2b ods. 1, ktoré sú po lehote
splatnosti alebo neboli uhradené ku dòu prechodu
majetku Slovenskej republiky na obec pod¾a tohto
zákona,

b) záväzky na úhradu peòa�ných plnení pod¾a osobit-
ných zákonov,16a) ktoré bol povinný uhradi� správca
majetku �tátu pod¾a osobitných zákonov16a) do dòa
prechodu majetku Slovenskej republiky na obec
pod¾a tohto zákona.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 16a znie:
�16a) Napríklad zákon è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v zne-

ní neskor�ích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky è. 273/1994 Z. z. o  zdravotnom poistení, financo-
vaní zdravotného poistenia, o zriadení V�eobecnej zdravotnej
pois�ovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podniko-
vých a obèianskych zdravotných pois�ovní v znení neskor�ích
predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 274/1994 Z. z. o  Sociálnej pois�ovni v znení neskor�ích
predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskor�ích predpi-
sov.�.

3. V § 6 odsek 1 znie:
�(1) Obec mô�e zveri� svoj majetok do správy rozpoè-

tovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorú
zriadila pod¾a osobitného predpisu19b) (ïalej len
�správca�). V�etky právne úkony spojené s naklada-
ním s majetkom obce musia ma� písomnú formu, inak
sú neplatné.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 19b znie:
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�19b) § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995
Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskor�ích predpi-
sov.�.

4. V § 6 odseky 3 a 4 znejú:
�(3) Obec mô�e svoj majetok vlo�i� ako vklad do

obchodnej spoloènosti19) alebo mô�e zo svojho majetku
zalo�i� inú právnickú osobu.19a)

(4) Majetok, ktorý obec nadobudla pod¾a § 2b ods. 1
a ktorý ku dòu prechodu majetku Slovenskej republi-
ky na obec slú�i na výchovno-vzdelávací proces v ob-
lasti vzdelávania a výchovy a èinnosti s nimi bezpro-
stredne súvisiace19c) a na zabezpeèenie sociálnej
pomoci a zdravotnej starostlivosti, mô�e obec zveri� do
správy správcovi; s týmto majetkom nemô�e nalo�i�
pod¾a odseku 3.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 19, 19a a 19c
znejú:
�19) § 56 Obchodného zákonníka.
19a) Napríklad zákon è. 213/1997 Z. z. o  neziskových organizá-

ciách poskytujúcich v�eobecne prospe�né slu�by.
19c) Zákon è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných �kôl

(�kolský zákon) v znení neskor�ích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z.
o �kolských zariadeniach v znení neskor�ích predpisov.�.

5. V § 7 ods. 2 písmeno d) znie:
�d) vies� majetok v úètovníctve pod¾a osobitného pred-

pisu.21)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 21 znie:
�21) Zákon è. 563/1991 Zb. o úètovníctve v znení neskor�ích pred-

pisov.�.

6. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

�§ 7a

(1) Obec je povinná zachova� úèelové urèenie majet-
ku, ktorý nadobudla pod¾a § 2b ods. 1 a ktorý ku dòu
prechodu majetku Slovenskej republiky na obec slú�i
na výchovno-vzdelávací proces v oblasti vzdelávania
a výchovy a èinnosti s nimi bezprostredne súvisiace19c)
a na zabezpeèenie sociálnej pomoci a zdravotnej sta-
rostlivosti.

(2) Povinnos� pod¾a odseku 1 sa skonèí na základe
a) zru�enia �koly alebo �kolského zariadenia po vyra-

dení �koly alebo �kolského zariadenia zo siete �kôl
alebo �kolských zariadení pod¾a osobitného záko-
na,21a)

b) udelenia súhlasu príslu�ného orgánu na odòatie
objektu zariadenia sociálnych slu�ieb jeho úèe-
lu,21b)

c) zru�enia iného zariadenia ako zariadenia uvedené-
ho v písmenách a) a b) spôsobom upraveným oso-
bitným zákonom,

d) rozhodnutia obecného zastupite¾stva, ak ide o hnu-
te¾né veci, ktoré sú prebytoèné alebo neupotrebite¾-
né.

(3) Ak prejde do vlastníctva obcí majetok Slovenskej
republiky pod¾a § 2b ods. 2, mô�e úèelové urèenie
majetku ustanovi� osobitný zákon.

(4) Na majetok uvedený v odseku 1 nemo�no zriadi�

zálo�né právo21c) ani zabezpeèovací prevod práva,21d)
uskutoèni� výkon rozhodnutia, konkurzné konanie
a vyrovnacie konanie pod¾a osobitných zákonov.21e)�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 21a a� 21e znejú:
�21a) Zákon Slovenskej národnej rady è. 542/1990 Zb. v znení ne-

skor�ích predpisov.
Zákon è. 29/1984 Zb. v znení neskor�ích predpisov.

 21b) § 66 písm. j) zákona è. 195/1998 Z. z. v znení zákona
è. 450/2000 Z. z.

 21c) § 151a a� 151m Obèianskeho zákonníka v znení neskor�ích
predpisov.

 21d) § 553 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991
Zb.

 21e) Napríklad Obèiansky súdny poriadok v znení neskor�ích pred-
pisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný
poriadok) a o zmene a doplnení ïal�ích zákonov v znení ne-
skor�ích predpisov a zákon è. 328/1991 Zb. o konkurze a vy-
rovnaní v znení neskor�ích predpisov.�.

7. V § 9 sa odsek 2 dopåòa písmenami e) a f), ktoré
znejú:
�e) vklady nehnute¾ného majetku do majetku zaklada-

ných alebo existujúcich obchodných spoloèností,
f) vklady iného majetku ako majetku uvedeného

v písmene e) v hodnote urèenej obecným zastupi-
te¾stvom do majetku zakladaných alebo existujú-
cich obchodných spoloèností.�.

8. Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý znie:

�§ 14b

(1) Odovzdávajúci subjekt, ktorý do dòa prechodu
majetku Slovenskej republiky mal tento majetok
v správe, ktorý pod¾a § 2b ods. 1 tohto zákona prechá-
dza na obce, spí�e písomný protokol s príslu�nou
obcou o odovzdaní tohto majetku najneskôr do dvoch
mesiacov odo dòa prechodu majetku Slovenskej re-
publiky pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitného záko-
na. Protokol obsahuje presné vymedzenie a hodnotu
odovzdávaného majetku vedenú v úètovníctve pod¾a
osobitného zákona,21) súvisiace majetkové práva a zá-
väzky ku dòu prechodu majetku Slovenskej republiky
na obec; ak ide o nehnute¾nos�, protokol obsahuje aj
údaje katastra nehnute¾ností pod¾a osobitného záko-
na26b) a prípadné vyèíslenie nákladov na nevyhnutné
opravy tejto nehnute¾nosti. Protokol podpisuje �tatu-
tárny orgán subjektu, ktorý mal v správe majetok,
ktorého vlastníctvo prechádza pod¾a tohto zákona na
obec a �tatutárny orgán obce.

(2) Obce sú povinné do 12 mesiacov odo dòa nado-
budnutia majetku �tátu pod¾a § 2b poda� na príslu�-
nom katastri nehnute¾ností návrh na zápis vlastnícke-
ho práva k tomuto majetku pod¾a osobitných
zákonov.26c)

(3) Veci uvedené v § 2b ods. 1 prechádzajú do
vlastníctva obcí dòom nadobudnutia úèinnosti oso-
bitného zákona, ktorým prechádza zriaïovate¾ská
funkcia na obec; tento deò je dòom prechodu majet-
ku Slovenskej republiky na obec. Veci uvedené
v § 2b ods. 2 prechádzajú do vlastníctva obcí dòom
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uvedeným v dohode alebo dòom ustanoveným v oso-
bitnom zákone.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 26b a 26c znejú:

�26b) § 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995
Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon).

 26c) § 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995
Z. z.�.

Èl. II

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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448

Z Á K O N

zo 4. októbra 2001,

ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 218/1996 Z. z.
o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní sa mení
a dopåòa takto:

1. V § 2 ods. 1 znie:
�(1) Podnikatelia1) a iní úèastníci obchodných vz�a-

hov sa mô�u dohodnú� v rozhodcovskej zmluve alebo
v dolo�ke k zmluve, ktorou si upravujú vzájomné ob-
chodné vz�ahy (ïalej len �rozhodcovská zmluva�), �e
o majetkových sporoch, ktoré medzi nimi sú alebo
ktoré medzi nimi vzniknú a ktorých prerokovanie
a rozhodovanie patrí do právomoci súdu, rozhodnú
jeden alebo viacerí rozhodcovia z osôb zapísaných
v zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu
alebo osoba nezapísaná v zozname (§ 8). Rozhodca
mô�e by� dohodnutý pre jednotlivý prípad obchodno-
právneho vz�ahu medzi nimi (rozhodca ad hoc) alebo
pre vymedzený okruh obchodnoprávnych vz�ahov me-
dzi nimi.

2. V § 2 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
�To neplatí, ak ide o spor o majetkových nárokoch
z medzinárodného obchodného styku.�.

3. V § 5 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
�(1) Rozhodcovia rie�ia majetkové spory (§ 2 ods. 1

a� 3) pod¾a platného právneho poriadku Slovenskej
republiky a postupujú pod¾a tohto zákona, ak tento
zákon neustanovuje inak (§ 33).�.

Doteraj�ie odseky 1 a� 4 sa oznaèujú ako odseky 2
a� 5.

4. V § 5 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6,
ktoré znejú:

�(5) Kto prijal funkciu rozhodcu, je povinný oznámi�
úèastníkom rozhodcovského konania v�etky skutoè-
nosti, na ktorých základe mo�no ma� pochybnosti
o jeho nezaujatosti so zrete¾om na jeho pomer k spor-
nej veci, k úèastníkom konania alebo k ich zástupcom.

 (6) Ak úèastník konania napriek skutoènosti ozná-
menej rozhodcom pod¾a odseku 5 súhlasí s tým, aby
rozhodca naïalej rozhodoval spor, nie je mo�né, aby
neskôr úèastník konania uplatnil námietku zaujatosti
voèi tomuto rozhodcovi uvedením skutoènosti, ktorá
mu bola oznámená pod¾a odseku 5.�.

Doteraj�í odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 7.

5. V § 6 ods. 3 sa slová �po�iada� v�eobecný súd
o rozhodnutie sporu� nahrádzajú slovami �po�iada�
súd, aby  rozsudkom vyhlásil vô¾u úèastníka sporu
o urèení rozhodcu,5a) alebo po�iada� súd o rozhodnu-
tie sporu�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:
�5a) § 161 ods. 3 Obèianskeho súdneho poriadku.�.

6. V § 19 ods. 1 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie:
�Rozhodcovské konanie je jednostupòové.�.

7. V § 21 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová veta,
ktorá znie:
�Odvolanie proti rozhodcovskému nálezu nie je na
súde prípustné.�.

8. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 24a

Preskúmanie nálezu

(1) Úèastníci sporu sa mô�u v rozhodcovskej zmluve
dohodnú�, �e vydaný nález rozhodcovského orgánu
mô�e na základe �iadosti niektorého z nich preskúma�
iný rozhodca alebo iní rozhodcovia a v rozhodcovskej
zmluve musia uvies� ich mená. Ak to úèastníci sporu
v rozhodcovskej zmluve nedohodnú, preskúmanie ná-
lezu je vylúèené.

(2) �iados� o preskúmanie nálezu mô�e poda� úèast-
ník sporu v lehote 15 dní od doruèenia nálezu. V tom
istom rozhodcovskom konaní mô�e úèastník sporu
poda� �iados� o preskúmanie nálezu iba raz.

(3) Preskúmanie nálezu je súèas�ou rozhodcovského
konania a primerane preò platia ustanovenia § 9
a� 29.�.

9. V § 25 ods. 1 znie:
�(1) Ka�dý úèastník rozhodcovského konania sa mô-

�e do 15 dní od doruèenia nálezu domáha� �alobou na
súde jeho zru�enia, ak
a) nález bol vydaný vo veci, ktorá je vylúèená z roz-

hodcovského konania (§ 2 ods. 1 a� 3),
b) nález bol vydaný vo veci, o ktorej bolo u� predtým

právoplatne rozhodnuté súdom alebo v inom roz-
hodcovskom konaní,

c) niektorý úèastník sporu popiera platnos� rozhod-
covskej zmluvy,

d) sa rozhodlo o otázke, na ktorú sa rozhodcovská
zmluva nevz�ahovala, a úèastník sporu túto okol-
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nos� v  konaní namietal alebo sa rozhodlo o otázke,
ktorá nebola predmetom rozhodcovského konania,

e) úèastník sporu, ktorý musí by� zastúpený zákon-
ným zástupcom, nebol takto zastúpený alebo ak
v mene úèastníka sporu vystupovala osoba, ktorá
nebola na to splnomocnená a jej úkony neboli do-
datoène schválené,

f) sa na vynesení rozhodnutia nezúèastnili v�etci roz-
hodcovia alebo sa na òom zúèastnil rozhodca, ktorý
nemal rozhodova� vzh¾adom na to, �e mo�no ma�
pochybnos� o jeho nezaujatosti (§ 5 ods. 5),
a úèastník túto okolnos� v konaní namietal,

g) sa úèastníkovi sporu neposkytla mo�nos� preuká-
za� svoje tvrdenia v otázkach, ktoré mohli ovplyvni�
nález v niektorom výroku, a bolo rozhodnuté v jeho
neprospech,

h) nález bol ovplyvnený právoplatným odsudzujúcim
rozhodnutím súdu o spáchaní trestného èinu
a o páchate¾ovi.�.

10. V § 26 sa vypú��a posledná veta.

11. V § 30 sa za slová �nebola podaná� vkladajú
slová ��iados� o preskúmanie nálezu pod¾a § 24a ale-
bo� a za slová �od doruèenia povinnému úèinky� sa
vkladajú slová �právoplatného a�.

12. Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý znie:

�§ 42a

Konanie o zru�enie rozhodcovského nálezu, o kto-
rom sa zaèalo kona� na súde a ktoré sa do nadobud-
nutia úèinnosti tohto zákona právoplatne neskonèilo,
prerokujú a dokonèia súdy pod¾a doteraj�ích predpi-
sov.�.

Èl. II

Zákon Slovenskej národnej rady è. 129/1991 Zb.
o komerèných právnikoch v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 149/1994 Z. z. sa dopåòa
takto:

Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:

�§ 43a

Stály rozhodcovský súd

(1) Komora mô�e zriadi� a na svoje náklady udr�ia-
va� stály rozhodcovský súd na rozhodovanie majetko-
vých sporov vyplývajúcich z obchodných vz�ahov po-
d¾a osobitného predpisu.5)

(2) Komora vydá organizaèný a rokovací poriadok
stáleho rozhodcovského súdu.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:
�5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 218/1996 Z. z.

o rozhodcovskom konaní v znení zákona è. 448/2001 Z. z.�.

Èl. III

Zákon Slovenskej národnej rady è. 30/1992 Zb.
o Slovenskej po¾nohospodárskej a potravinárskej ko-
more sa dopåòa takto:

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:

�§ 11a

Stály rozhodcovský súd

(1) Komora mô�e zriadi� a na svoje náklady udr�ia-
va� stály rozhodcovský súd na rozhodovanie majetko-
vých sporov vyplývajúcich z obchodných vz�ahov po-
d¾a osobitného predpisu.3a)

(2) Komora vydá organizaèný a rokovací poriadok
stáleho rozhodcovského súdu.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:
�3a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 218/1996 Z. z.

o rozhodcovskom konaní v znení zákona è. 448/2001 Z. z.�.

Èl. IV

Tento zákon nadobúda úèinnos� pätnástym dòom
po jeho vyhlásení.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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449

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, �e 3. októbra 1996 bola v Bratislave podpísaná
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o spolupráci v oblasti
veterinárnej medicíny.

V súlade s èlánkom 9 ods. 1 dohoda nadobudla platnos� výmenou nót, t. j. 28. apríla 1998.

Do textu dohody mo�no nazrie� na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
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