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464
VYHLÁKA
Národnej banky Slovenska
z 26. októbra 2001,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých podnikatelia môu spracúva
bankovky a mince pre iné osoby, postup bánk a podnikate¾ov
pri spracúvaní bankoviek a mincí

Národná banka Slovenska pod¾a § 17h písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení zákona
è. 149/2001 Z. z. (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
(1) iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
Národnej banky Slovenska na spracúvanie bankoviek
a mincí pre iné osoby (ïalej len iados) obsahuje
a) obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo a predmet podnikania iadate¾a,
b) právnu formu iadate¾a,
c) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné èíslo
a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré
sú tatutárnym orgánom iadate¾a,
d) dátum vyhotovenia iadosti,
e) odtlaèok peèiatky a podpis èlena alebo èlenov tatutárneho orgánu oprávnených kona v mene iadate¾a.
(2) Okrem údajov uvedených v odseku 1 iados obsahuje
a) vymedzenie osôb, pre ktoré sa budú bankovky
a mince spracúva,
b) vymedzenie doby, na ktorú sa udelenie predchádzajúceho súhlasu iada.
(3) Prílohou iadosti sú doklady preukazujúce splnenie podmienok pod¾a § 17f ods. 3 zákona, a to
a) výpis z obchodného registra alebo doklad z obdobného registra, ak ide o iadate¾a so sídlom v zahranièí, vydaný prísluným orgánom, ktorý preukazuje
vznik právnickej osoby, nie starí ako jeden mesiac,
b) doklad preukazujúci výku splateného peòaného
vkladu do základného imania iadate¾a,
c) doklad preukazujúci výku poistného plnenia z poistenia zodpovednosti iadate¾a za kodu,
d) doklad preukazujúci odbornú spôsobilos vedúcich
zamestnancov iadate¾a,
e) výpis z registra trestov fyzickej osoby, ktorá je
tatutárnym orgánom iadate¾a, alebo fyzických
osôb, ktoré sú èlenmi tatutárneho orgánu iadate¾a, a zamestnancov iadate¾a nie starí ako jeden
mesiac; ak ide o cudzincov, obdobné potvrdenie
o bezúhonnosti nie starie ako jeden mesiac, vydané
prísluným orgánom tátu trvalého pobytu cudzinca,
1

f) organizaèný poriadok iadate¾a,
g) vnútorný predpis, ktorý upravuje postup pri spracúvaní bankoviek a mincí, pri ich úschove a preprave vrátane bezpeènostných pravidiel,
h) úradne overený preklad dokladov uvedených v písmenách a) a g), ak sú originály vystavené v cudzom
jazyku.
§2
Za splnenie podmienok technickej pripravenosti, vybavenosti a schopnosti podnikate¾a pod¾a § 17f ods. 3
písm. e) zákona sa povauje zabezpeèenie
a) vhodného priestoru na spracúvanie bankoviek
a mincí, ktorý je
1. vybavený mechanicko-fyzickou ochranou a elektronickým zabezpeèovacím zariadením,
2. denne 24 hodín monitorovaný technickou televíziou; záznamy z technickej televízie sa uschovávajú pol roka,
b) komorového trezoru, ktorý
1. je vhodný na uschovávanie bankoviek a mincí,
2. spåòa poiadavky certifikácie1) pod¾a celkovej sumy bankoviek a mincí v òom uschovávaných,
c) strojov na spracúvanie bankoviek a mincí, ktoré
spåòajú poiadavky certifikácie1) a sú technicky
schopné spracúva bankovky a mince tak, e zabezpeèia automatizované triedenie bankoviek a mincí
pod¾a ich pravosti, poètu a nominálnych hodnôt
a pri bankovkách aj pod¾a kvality.
§3
(1) Banky a poboèky zahranièných bánk a podnikatelia, ktorým Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas na spracúvanie bankoviek a mincí
pre iné osoby, triedia bankovky a mince pod¾a nominálnych hodnôt a pod¾a ich pravosti na
a) pravé bankovky a mince, ktoré sa ïalej triedia pod¾a kvality na
1. upotrebite¾né bankovky a mince schopné ïalieho
obehu,
2. neupotrebite¾né bankovky a mince, ktoré nie sú
schopné ïalieho obehu pre opotrebovanie obehom alebo pre pokodenie,

) Zákon è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 436/2001 Z. z.
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b) falované bankovky a mince alebo pozmenené bankovky a mince znejúce na slovenskú menu alebo na
cudziu menu alebo bankovky a mince, pri ktorých
vznikne podozrenie, e sú falované alebo pozmenené.
(2) Osoby pod¾a odseku 1 balia bankovky a mince
pod¾a ich poètu a jednotlivých nominálnych hodnôt
takto:
a) bankovky tej istej nominálnej hodnoty vkladajú po
100 kusoch do balíèkov, ktoré opáskujú páskou; do
balíèkov sa bankovky vkladajú uhladené a urovnávajú sa pod¾a strán a smeru tlaèe; desa plných
balíèkov bankoviek tej istej nominálnej hodnoty
tvorí zväzok bankoviek,
b) mince tej istej nominálnej hodnoty vkladajú do
vreciek alebo ú¾kov a vrecká s mincami alebo ú¾ky
sa ïalej balia do mincových vreciek alebo do polyetylénovej fólie v mnostvách balenia pod¾a prílohy.
(3) Pásky, ktorými sa opáskujú balíèky bankoviek,
a vrecká, ú¾ky alebo mincové vrecká a polyetylénová
fólia s mincami sa vdy oznaèujú poètom vloených
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kusov, ich nominálnou hodnotou a celkovou sumou,
obchodným menom (názvom) a miestom príslunej organizaènej jednotky osoby pod¾a odseku 1, ktorá ich
spracovala; pri odovzdávaní a preberaní bankoviek
a mincí sa k nim prikladá súpiska s uvedením poètu
kusov a súm jednotlivých nominálnych hodnôt bankoviek a mincí a celkovej sumy zabalených bankoviek
a mincí.
(4) Neupotrebite¾né bankovky a mince odovzdávajú
osoby pod¾a odseku 1 v balíèkoch (zväzkoch) takých
bankoviek a vo vreckách alebo v ú¾koch takých mincí,
ktoré sa oznaèujú textom Neupotrebite¾né peniaze
alebo ve¾kým výrazným písmenom N. Pokodené
bankovky a mince, ak sú celé, vkladajú sa do balíèkov
bankoviek, vreciek alebo ú¾kov mincí opotrebovaných
obehom.
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra
2001.

Marián Jusko v. r.
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Príloha k vyhláke è. 464/2001 Z. z.

BALENIE

MINCÍ

Poèet mincí vo
vrecku, prípadne
v ú¾ku

Poèet vreciek, prípadne
ú¾kov v mincovom vrecku
alebo v polyetylénovej fólii

Poèet mincí v mincovom
vrecku alebo
v polyetylénovej fólii

100

20

2 000

200

10

2 000

100

20

2 000

alebo

200

10

2 000

50 halierov vzoru 1993

100

20

2 000

alebo

200

10

2 000

50 halierov vzoru 1996

100

20

2 000

alebo

200

10

2 000

50

20

1 000

100

10

1 000

2 Sk

50

10

500

5 Sk

20

25

500

50

10

500

20

25

500

50

10

500

Nominálna hodnota

10 halierov
alebo
20 halierov

1 Sk
alebo

alebo
10 Sk
alebo
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465
VYHLÁKA
Národnej banky Slovenska
z 26. októbra 2001,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri prijímaní zákonných peòazí a pri nakladaní
s nimi a podrobnosti o poskytovaní náhrad za necelé bankovky
alebo za inak pokodené bankovky a mince

Národná banka Slovenska pod¾a § 17h písm. c) a d)
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení
zákona è. 149/2001 Z. z. (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Prijímanie zákonných peòazí
(1) Fyzické osoby a právnické osoby s výnimkou Národnej banky Slovenska, bánk a poboèiek zahranièných bánk (ïalej len banka) môu z dôvodu pod¾a
§ 17a ods. 3 písm. b) zákona odmietnu prijatie nad
20 kusov mincí rovnakej nominálnej hodnoty alebo
celkove nad 30 kusov mincí rôznych nominálnych
hodnôt.
(2) Ak je platite¾ povinný na základe poiadania príjemcu roztriedi odovzdávané bankovky a mince, postupuje pri triedení pod¾a osobitného predpisu.1)

b)
c)

d)

§2
Odoberanie falovaných bankoviek a mincí
(1) O odobratí falovaných bankoviek, mincí, pamätných bankoviek alebo pamätných mincí alebo pozmenených bankoviek, mincí, pamätných bankoviek alebo pamätných mincí znejúcich na slovenskú menu
alebo cudziu menu, alebo bankoviek, mincí, pamätných bankoviek alebo pamätných mincí, pri ktorých
vznikne podozrenie, e sú falované alebo pozmenené
(ïalej len falované bankovky a mince), vyhotoví Národná banka Slovenska, banka, iná právnická osoba
alebo fyzická osoba  podnikate¾ 2) (ïalej len oprávnená osoba) tomu, kto ich predloil (ïalej len predkladate¾ ), potvrdenie, ktoré obsahuje
a) údaje o predkladate¾ovi
1. meno, priezvisko, rodné èíslo, u cudzincov dátum
narodenia a tátnu príslunos, u právnickej osoby jej obchodné meno (názov) a identifikaèné èíslo,

e)
f)

2. adresu trvalého pobytu, prípadne aj prechodného
pobytu,3) adresu dlhodobého pobytu, trvalého pobytu alebo krátkodobého pobytu4) predkladate¾a
na území Slovenskej republiky, u právnickej osoby jej sídlo; ak predkladate¾ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, prechodný pobyt,
dlhodobý pobyt ani krátkodobý pobyt, prípadne
sídlo, alebo ak mono dôvodne predpoklada, e
jeho pobyt na území Slovenskej republiky sa
skonèí skôr, ako sa potvrdí alebo vylúèi podozrenie z falovania alebo pozmeòovania bankoviek,
mincí, pamätných bankoviek alebo pamätných
mincí, uvedie sa aj adresa trvalého pobytu, prípadne sídla predkladate¾a v zahranièí,
druh a èíslo dokladu, pod¾a ktorého sa zisovala
totonos predkladate¾a,
nominálnu hodnotu falovanej bankovky a mince, vzor, sériu, poradové èíslo (sériové èíslo), letopoèet razby, poèet kusov jednotlivých vzorov a ich
celkovú nominálnu hodnotu,
údaje o oprávnenej osobe
1. obchodné meno (názov), adresu sídla, adresu organizaènej jednotky oprávnenej osoby, ktorá falované bankovky a mince odobrala, a jej identifikaèné èíslo, ak ide o právnickú osobu,
2. meno, priezvisko, rodné èíslo a dátum narodenia,
adresu trvalého pobytu a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a,
dátum a miesto odobratia falovaných bankoviek
a mincí, odtlaèok peèiatky a podpis oprávnenej osoby,
podpis predkladate¾a.

(2) Na iados predkladate¾a sa v potvrdení o odobratí falovaných bankoviek a mincí uvedie bankové
spojenie na území Slovenskej republiky, kam sa môe
poukáza protihodnota odobratých falovaných bankoviek a mincí, ak sa preukáe ich pravos. Na iados
predkladate¾a, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, prechodný pobyt, dlhodobý pobyt ani
krátkodobý pobyt, prípadne sídlo, alebo ktorý predpokladá, e jeho pobyt sa skonèí skôr, ako sa potvrdí

1

) § 3 vyhláky Národnej banky Slovenska è. 464/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých podnikatelia

2

môu spracúva bankovky a mince pre iné osoby, postup bánk a podnikate¾ov pri spracúvaní bankoviek a mincí.

) § 2 ods. 2 zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
3
) Zákon è. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu obèanov.
4
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov.
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alebo vylúèi podozrenie z falovania alebo pozmeòovania bankoviek, mincí, pamätných bankoviek alebo
pamätných mincí, môe sa v potvrdení uvies aj meno,
priezvisko a adresa fyzickej osoby, prípadne obchodné
meno (názov) a sídlo právnickej osoby, ktorú na území
Slovenskej republiky splnomocòuje na prevzatie takých bankoviek alebo mincí, alebo ich protihodnoty,
prípadne bankové spojenie takto splnomocnenej osoby. Vzor potvrdenia je uvedený v prílohe è. 1.
(3) Predkladate¾ svoju prítomnos pri uloení odobratých falovaných bankoviek a mincí do obalu potvrdí podpisom cez miesto uzatvorenia obalu; podpis
cez miesto uzatvorenia obalu pripojí aj poverený zamestnanec oprávnenej osoby.
(4) Ak predkladate¾ odmietne uvies niektorý z poadovaných údajov, oprávnená osoba túto skutoènos
uvedie na potvrdení. Ak predkladate¾ odmietne potvrdi svoju prítomnos pri uloení odobratých falovaných bankoviek a mincí do obalu, oprávnená osoba
túto skutoènos uvedie cez miesto uzatvorenia obalu.
(5) Odobraté falované bankovky a mince uschováva
Národná banka Slovenska pod¾a osobitného predpisu.5)
Poskytovanie náhrad za necelé bankovky
a pamätné bankovky a za inak pokodené
bankovky, mince, pamätné bankovky
a pamätné mince
§3
(1) Národná banka Slovenska a banky posudzujú
ve¾kos plochy predloeného zvyku bankovky alebo
pamätnej bankovky pod¾a mrieky, ktorá rozde¾uje
plochu bankovky alebo pamätnej bankovky príslunej
nominálnej hodnoty na 100 rovnako ve¾kých políèok,
prièom jednotlivé políèka sú usporiadané do desiatich
ståpcov a desiatich riadkov.
(2) Náhrada sa poskytne vo výke nominálnej hodnoty bankovky alebo pamätnej bankovky, ak predloený zvyok bankovky alebo pamätnej bankovky je
identifikovate¾ný, je celistvý a zakrýva minimálne celú
plochu pädesiatich políèok mrieky a polovicu plochy
ïalieho políèka mrieky.
(3) Celé bankovky alebo celé pamätné bankovky sú
také bankovky alebo pamätné bankovky, ktorým nechýba iadna ich èas. Za celé bankovky alebo celé
pamätné bankovky sa povaujú aj také bankovky alebo pamätné bankovky, ktorým nechýba iadna ich
èas a sú zloené z viacerých èastí, prièom nie sú
pochybnosti, e jednotlivé èasti patria k sebe, napríklad pod¾a série a poradového èísla alebo tvaru v mieste roztrhnutia. Celistvé bankovky alebo celistvé pamätné bankovky sú také bankovky alebo pamätné
bankovky, ktoré tvoria súvislý neporuený celok.
5
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§4
(1) Pokodené bankovky a mince, pri ktorých nie je
pochybnos o ich pravosti a o tom, aká je ich nominálna hodnota, s výnimkou bankoviek a mincí, za ktoré
sa neposkytuje náhrada,6) vymieòa Národná banka
Slovenska a banky.
(2) Za pokodené pamätné bankovky a pamätné
mince, pri ktorých nie je pochybnos o ich pravosti
a o tom, aká je ich nominálna hodnota, s výnimkou
pamätných bankoviek a pamätných mincí, za ktoré sa
neposkytuje náhrada,6) poskytuje Národná banka Slovenska a banky náhradu vo výke zodpovedajúcej ich
nominálnej hodnote výmenou za iné bankovky a mince.
(3) Pokodené pravé bankovky, ak sú celé, a pokodené pravé a celé mince sa vymieòajú v plnej nominálnej hodnote.
(4) Ak má banka pochybnosti o pravosti bankoviek,
mincí, pamätných bankoviek alebo pamätných mincí
alebo ak ide o inak pokodené bankovky, mince, pamätné bankovky alebo pamätné mince, za ktoré sa
neposkytuje náhrada, napríklad ak sú poma¾ované,
potlaèené, perforované alebo pofarbené bezpeènostnou farbou alebo ak je obrazec alebo reliéf neèitate¾ný,
deformovaný alebo prederavený, postupuje pod¾a
§ 2.
(5) Bankovky, mince, pamätné bankovky alebo pamätné mince pokodené za úèelom ich znehodnotenia
Národnou bankou Slovenska alebo výrobcom zákonných peòazí sú také, ktoré sú výrazne oznaèené textom
SPECIMEN alebo VZOR, alebo také bankovky alebo
pamätné bankovky, ktoré sú pokodené prederavením
piatimi pravidelnými otvormi. Vzor znehodnotenia
bankoviek alebo pamätných bankoviek prederavením
piatimi pravidelnými otvormi je uvedený v prílohe è. 2.
(6) Ak je na výmenu predloená bankovka alebo
pamätná bankovka zloená z viacerých èastí a sú pochybnosti o tom, èi jednotlivé èasti patria k sebe,
poskytuje sa náhrada pod¾a § 3.
§5
(1) Národná banka Slovenska môe v odôvodnených
prípadoch na základe iadosti poskytnú náhradu za
znièené alebo pokodené bankovky, mince, pamätné
bankovky alebo pamätné mince, napríklad za zuho¾natené bankovky alebo pamätné bankovky, bankovky
alebo pamätné bankovky rozpadnuté na drobné èasti
a bankovky alebo pamätné bankovky, ktoré nie sú celé
a celistvé a ktoré nebolo moné vymeni ani za ne
poskytnú náhradu. iadate¾ v iadosti uvedie svoje
meno, priezvisko, adresu svojho trvalého pobytu alebo
sídla a podrobný opis toho, ako k znièeniu bankoviek,
mincí, pamätných bankoviek alebo pamätných mincí
dolo; zásielka so znièenými bankovkami, mincami,

) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorích predpisov.
) § 17b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. v znení zákona è. 149/2001 Z. z.
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pamätnými bankovkami alebo pamätnými mincami sa
zasiela ako cenná zásielka a oznaèí sa textom Znièené
peniaze.

Závereèné ustanovenia

(2) Národná banka Slovenska môe v odôvodnených
prípadoch na základe iadosti vymera alebo poskytnú náhradu za necelé bankovky alebo pamätné bankovky aj inak, ako ustanovuje § 3, ak iadate¾ preukáe, e zvyné èasti bankoviek alebo pamätných
bankoviek boli znièené, napríklad predloením úradne
overených dokladov potvrdzujúcich skutoènos, na
ktorej základe dolo k znièeniu bankoviek.

Zruuje sa vyhláka tátnej banky èesko-slovenskej
è. 147/1992 Zb., ktorou sa ustanovuje postup pri príjme zákonných peòazí a nakladaní s nimi a pri poskytovaní náhrad za necelé a pokodené bankovky a mince.

§6

§7
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra 2001.

Marián Jusko v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 465/2001 Z. z.

VZOR
.............................................................
Meno a priezvisko oprávnenej osoby
(u právnickej osoby obchodné meno)

...................................... ........................................
Rodné èíslo a dátum narodenia oprávnenej osoby
(u právnickej osoby identifikaèné èíslo)

.......................................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu a miesta podnikania oprávnenej osoby (u právnickej osoby sídlo a adresa organizaènej
jednotky)
POTVRDENIE
a) o odobratí falovaných bankoviek a mincí*
alebo
b) o odobratí bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí,
za ktoré sa neposkytuje náhrada*
Poèet
kusov

Nominálna
hodnota

Mena

Vzor bankovky
(letopoèet razby mince)

Sériové èíslo

Celková nominálna
hodnota

Meno a priezvisko predkladate¾a: ......................................................................................................................
(u právnickej osoby obchodné meno  názov a identifikaèné èíslo)
u cudzincov tátna príslunos: ........................................................................................................................
Adresa pobytu na území Slovenskej republiky: ..................................................................................................
(u právnickej osoby sídlo)
Adresa trvalého pobytu (sídla) cudzinca v zahranièí: ..........................................................................................
Meno, priezvisko a adresa (názov a sídlo) osoby splnomocnenej predkladate¾om v Slovenskej republike prevzia
spä peniaze, ak sú pravé: .................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Bankové spojenie
v Slovenskej republike: .....................................................................................................................................
Rodné èíslo predkladate¾a: ............................
(u cudzincov dátum narodenia)

Druh a èíslo dokladu: ............................................................

.................................

........................................

................................. ..........................................

Podpis predkladate¾a

Miesto a dátum odobratia

Odtlaèok peèiatky a podpis oprávnenej osoby

* Nehodiace sa preèiarknite.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 465/2001 Z. z.

VZOR
Znehodnotenie bankoviek alebo pamätných bankoviek prederavením
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466
VYHLÁKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 12. novembra 2001,
ktorou sa urèujú druhy výdavkov spojených s vo¾bami
do orgánov samosprávnych krajov a spôsob ich úhrady

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo vnútra) pod¾a § 54 ods. 2 zákona
è. 303/2001 Z. z. o vo¾bách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Obèianskeho súdneho poriadku po dohode so tatistickým úradom Slovenskej
republiky (ïalej len tatistický úrad) a Ministerstvom
financií Slovenskej republiky ustanovuje:
§1
Z výdavkov spojených s vo¾bami do orgánov samosprávnych krajov (ïalej len výdavky spojené s vo¾bami) sa zo tátneho rozpoètu uhrádzajú výdavky na
a) tlaè hlasovacích lístkov, zoznamov volièov, metodických a informaèných materiálov, príruèiek
a ïalích volebných tlaèív,
b) obálky, archívne obaly a peèiatky volebných komisií,
c) jednotné programové spracovanie èerpania finanèných prostriedkov na vo¾by do orgánov samosprávnych krajov (ïalej len vo¾by),
d) ochranu volebných miestností a zvýenú ochranu
verejného poriadku v deò konania volieb,
e) vybavenie volebných miestností tátnymi zástavami, tátnymi vlajkami, tátnymi znakmi a volebnými schránkami,
f) vybavenie osobitných priestorov urèených na úpravu hlasovacích lístkov vo volebných miestnostiach,
g) zabezpeèenie výpoètovej a reprografickej techniky
vrátane jej základného programového vybavenia,
obstaranie spotrebného materiálu a náhradných
dielov na výpoètovú a reprografickú techniku pouívanú pri zabezpeèovaní volieb,
h) nevyhnutné opravy a obmenu technických zariadení potrebných na zabezpeèenie volieb,
i) komplexné sluby spojov vrátane výdavkov spojených so zabezpeèením jednotného systému telekomunikaèného spojenia,
j) materiálne zabezpeèenie volebných komisií a odborných (sumarizaèných) útvarov volebných komisií,
k) cestovné náhrady1) èlenov a zapisovate¾ov volebných komisií, èlenov odborných (sumarizaèných)
útvarov volebných komisií, èlenov odborno-admi-

l)

m)
n)

o)
p)
r)
s)
t)
u)
v)

nistratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie
a pomocných pracovných síl volebných komisií,
obèerstvenie2) a stravovanie1) èlenov a zapisovate¾ov volebných komisií, èlenov odborných (sumarizaèných) útvarov volebných komisií, èlenov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej
komisie a pomocných pracovných síl volebných komisií,
prevádzku motorových vozidiel a prepravné vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov, tlaèív
a zápisníc o výsledkoch volieb,
odmeny zapisovate¾a Ústrednej volebnej komisie,
zapisovate¾ov volebných komisií samosprávneho
kraja a obvodných volebných komisií, odmeny èlenov a zapisovate¾ov okrskových volebných komisií,3) èlenov odborno-administratívneho útvaru
Ústrednej volebnej komisie, èlenov odborných (sumarizaèných) útvarov volebných komisií a pomocných pracovných síl volebných komisií, náhrady
mzdy zamestnávate¾om èlenov volebných komisií
a úhrady samostatne zárobkovo èinných osôb, ktoré vykonávali funkciu èlena volebných komisií,3)
vrátane úhrady poistného zdravotným poisovniam
a Sociálnej poisovni a príspevkov Národnému úradu práce súvisiacich s vyplatenými odmenami a náhradami mzdy,
kolenia konané v súvislosti s vo¾bami,
potovné v súvislosti s vo¾bami,
nájomné za volebné miestnosti, ich prevádzku
a nevyhnutné úpravy,
doruèovanie oznámení o mieste a èase konania volieb,
sluby na zabezpeèenie spracovania výsledkov volieb,
poplatky spojené s prenosom dát,
odmeny na základe dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru za práce vykonávané na
zabezpeèenie volieb a spracovanie výsledkov volieb.
§2

(1) Výdavky spojené s vo¾bami pod¾a § 1 uhrádza
a) ministerstvo vnútra
1. priamo,

1

) Zákon è. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
) Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 41/59/1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady

2
3

Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách (oznámenie è. 66/1996 Z. z.) v znení neskorích predpisov.

) Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 467/2001 Z. z. o úhrade nárokov èlenov volebných komisií pri vo¾bách do orgánov
samosprávnych krajov.
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2. prostredníctvom samosprávneho kraja,
3. prostredníctvom obce, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, v meste Koiciach prísluné mestské èasti (ïalej len obec),
b) tatistický úrad priamo alebo prostredníctvom
krajskej správy tatistického úradu.
(2) Ministerstvo vnútra uhrádza priamo výdavky na
a) tlaè hlasovacích lístkov, zoznamov volièov, metodických a informaèných materiálov, príruèiek a ïalích volebných tlaèív,
b) obálky, archívne obaly a peèiatky volebných komisií,
c) jednotné programové spracovanie èerpania finanèných prostriedkov na vo¾by do orgánov samosprávnych krajov,
d) ochranu volebných miestností a zvýenú ochranu
verejného poriadku v deò konania volieb,
e) vybavenie volebných miestností tátnymi zástavami, tátnymi vlajkami, tátnymi znakmi a volebnými schránkami,
f) vybavenie osobitných priestorov urèených na úpravu hlasovacích lístkov vo volebných miestnostiach,
g) zabezpeèenie výpoètovej a reprografickej techniky
vrátane jej základného programového vybavenia,
obstaranie spotrebného materiálu a náhradných
dielov na výpoètovú a reprografickú techniku pouívanú pri zabezpeèovaní volieb,
h) nevyhnutné opravy a obmenu technických zariadení potrebných na zabezpeèenie volieb,
i) komplexné sluby spojov vrátane výdavkov spojených so zabezpeèením jednotného systému telekomunikaèného spojenia,
j) materiálne zabezpeèenie Ústrednej volebnej komisie,
k) cestovné náhrady1) èlenov a zapisovate¾a Ústrednej
volebnej komisie a èlenov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie,
l) obèerstvenie2) a stravovanie1) èlenov a zapisovate¾a
Ústrednej volebnej komisie a èlenov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie,
m) prevádzku motorových vozidiel a prepravné vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov, tlaèív
a zápisníc o výsledkoch volieb,
n) odmeny zapisovate¾a Ústrednej volebnej komisie,
èlenov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie, náhrady mzdy zamestnávate¾om èlenov Ústrednej volebnej komisie a náhrady
samostatne zárobkovo èinných osôb, ktoré vykonávali funkciu èlena Ústrednej volebnej komisie,3)
vrátane úhrady poistného zdravotným poisovniam
a Sociálnej poisovni a príspevkov Národnému úradu práce súvisiacich s vyplatenými odmenami a náhradami mzdy,
o) kolenia konané v súvislosti s vo¾bami,
p) potovné v súvislosti s vo¾bami,
r) odmeny na základe dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru za práce vykonávané na
zabezpeèenie volieb.
(3) Ministerstvo vnútra uhrádza prostredníctvom
samosprávneho kraja výdavky na
a) nevyhnutné opravy technických zariadení potrebných na zabezpeèenie volieb,

Strana 4915

b) sluby spojov pre potreby volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodných volebných komisií,
c) materiálne zabezpeèenie volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodných volebných komisií,
d) cestovné náhrady1) èlenov a zapisovate¾ov volebnej
komisie samosprávneho kraja, obvodných volebných komisií a pomocných pracovných síl,
e) obèerstvenie2) a stravovanie1) èlenov a zapisovate¾ov volebnej komisie samosprávneho kraja, obvodných volebných komisií a pomocných pracovných
síl,
f) prevádzku motorových vozidiel a prepravné vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov, tlaèív
a zápisníc o výsledkoch volieb,
g) odmeny zapisovate¾a volebnej komisie samosprávneho kraja a zapisovate¾ov obvodných volebných
komisií a pomocných pracovných síl volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodných volebných
komisií, náhrady mzdy zamestnávate¾om èlenov volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodných
volebných komisií a náhrady samostatne zárobkovo èinných osôb, ktoré vykonávali funkciu èlena
volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodných volebných komisií,3) vrátane úhrady poistného zdravotným poisovniam a Sociálnej poisovni
a príspevkov Národnému úradu práce súvisiacich
s vyplatenými odmenami a náhradami mzdy,
h) kolenia konané v súvislosti s vo¾bami,
i) potovné v súvislosti s vo¾bami.
(4) Ministerstvo vnútra uhrádza prostredníctvom
obce výdavky na
a) sluby spojov pre potreby okrskových volebných
komisií,
b) materiálne zabezpeèenie okrskových volebných komisií,
c) cestovné náhrady1) èlenov a zapisovate¾ov okrskových volebných komisií a pomocných pracovných
síl okrskových volebných komisií,
d) obèerstvenie2) a stravovanie1) èlenov a zapisovate¾ov okrskových volebných komisií a pomocných
pracovných síl okrskových volebných komisií,
e) prevádzku motorových vozidiel a prepravné vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov, tlaèív
a zápisníc o výsledkoch volieb,
f) odmeny èlenov a zapisovate¾ov okrskových volebných komisií3) a pomocných pracovných síl okrskových volebných komisií, náhrady mzdy zamestnávate¾om èlenov okrskových volebných komisií
a náhrady samostatne zárobkovo èinných osôb,
ktoré vykonávali funkciu èlena okrskových volebných komisií,3) vrátane úhrady poistného zdravotným poisovniam a Sociálnej poisovni a príspevkov
Národnému úradu práce súvisiacich s vyplatenými
odmenami a náhradami mzdy,
g) kolenia konané v súvislosti s vo¾bami,
h) potovné v súvislosti s vo¾bami,
i) nájomné za volebné miestnosti, ich prevádzku
a nevyhnutné úpravy,
j) doruèovanie oznámení o mieste a èase konania volieb.
(5) tatistický úrad uhrádza priamo alebo prostred-

Strana 4916

Zbierka zákonov è. 466/2001

níctvom krajskej správy tatistického úradu výdavky
na
a) zabezpeèenie výpoètovej a reprografickej techniky
vrátane jej základného programového vybavenia,
obstaranie spotrebného materiálu a náhradných
dielov na výpoètovú a reprografickú techniku pouívanú na spracovanie výsledkov volieb,
b) nevyhnutné opravy a obmenu technických zariadení potrebných na zabezpeèenie volieb,
c) komplexné sluby spojov,
d) poplatky spojené s prenosom dát,
e) materiálne zabezpeèenie odborných (sumarizaèných) útvarov volebných komisií,
f) cestovné náhrady1) èlenov odborných (sumarizaèných) útvarov volebných komisií,
g) obèerstvenie2) a stravovanie1) èlenov odborných
(sumarizaèných) útvarov volebných komisií,
h) prevádzku motorových vozidiel a prepravné,
i) odmeny èlenov odborných (sumarizaèných) útvarov
volebných komisií vrátane úhrady poistného zdravotným poisovniam a Sociálnej poisovni a prí-

j)
k)
l)
m)

Èiastka 188

spevkov Národnému úradu práce súvisiacich s vyplatenými odmenami,
kolenia odborných (sumarizaèných) útvarov volebných komisií,
potovné v súvislosti s vo¾bami,
sluby na zabezpeèenie spracovania výsledkov volieb,
odmeny na základe dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru za práce vykonávané na
spracovanie výsledkov volieb.

(6) Na úhradu výdavkov spojených s vo¾bami uvedených v odsekoch 3 a 5 sa samosprávnemu kraju, obci
a krajskej správe tatistického úradu poskytujú preddavky.
§3
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 25. novembra
2001.

Ivan imko v. r.
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467
VYHLÁKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 12. novembra 2001
o úhrade nárokov èlenov volebných komisií
pri vo¾bách do orgánov samosprávnych krajov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 52
ods. 3 a 4 zákona è. 303/2001 Z. z. o vo¾bách do
orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Obèianskeho súdneho poriadku po dohode s Ministerstvom
financií Slovenskej republiky ustanovuje:
§1
Náhradu samostatne zárobkovo èinnej osobe1)
a úhradu sumy zamestnávate¾ovi, ktorou vyplatil náhradu mzdy èlenovi volebnej komisie, uhrádza, ak ide
o èlena
a) Ústrednej volebnej komisie, Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky,
b) volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodnej
volebnej komisie, samosprávny kraj,
c) okrskovej volebnej komisie,
1. obec,
2. prísluná mestská èas2) na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Koíc.

§2
(1) Výka odmeny za výkon funkcie èlena okrskovej
volebnej komisie a zapisovate¾a okrskovej volebnej komisie na deò konania volieb sa ustanovuje v sume,
ktorá pripadá na jeden pracovný deò z priemernej
mesaènej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny tvrrok pred kalendárnym tvrrokom, v ktorom sa konajú vo¾by.
(2) Odmenu pod¾a odseku 1 vypláca obec; na území
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
a mesta Koíc prísluná mestská èas.2)
§3
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 25. novembra
2001.

Ivan imko v. r.

1

) § 52 ods. 1 a 2 zákona è. 303/2001 Z. z. o vo¾bách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Obèianskeho súdneho poriadku.
) § 6 ods. 1 zákona è. 303/2001 Z. z.

2

