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Z Á K O N

z 18. októbra 2001,

ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z.
o Policajnom zbore v znení neskor�ích predpisov a o zmene

a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 251/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 315/1996 Z. z., zákona è. 353/1997
Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 73/1998
Z. z., zákona è. 256/1998 Z. z., zákona è. 116/2000
Z. z., zákona è. 323/2000 Z. z. a zákona è. 367/2000
Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

�§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Policajný zbor je ozbrojený bezpeènostný zbor,
ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bez-
peènosti, boja proti zloèinnosti vrátane jej organizova-
ných foriem a medzinárodných foriem a úlohy, ktoré
pre Policajný zbor vyplývajú z medzinárodných záväz-
kov Slovenskej republiky.

(2) Èinnos� Policajného zboru kontroluje Národná
rada Slovenskej republiky a vláda.

(3) Policajný zbor sa vo svojej èinnosti riadi ústavou,
ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými v�eobecne
záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými
zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.�.

2. V § 2 odsek 1 znie:
�(1) Policajný zbor plní tieto úlohy:

a) spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd,
najmä pri ochrane �ivota, zdravia, osobnej slobody
a bezpeènosti osôb a pri ochrane majetku,

b) odha¾uje trestné èiny a zis�uje ich páchate¾ov,
c) spolupôsobí pri odha¾ovaní daòových únikov, nezá-

konných finanèných operácií a legalizácie príjmov
z trestnej èinnosti,1)

d) vykonáva vy�etrovanie o trestných èinoch1a) a pre-
verovanie oznámení o skutoènostiach nasvedèujú-
cich tomu, �e bol spáchaný trestný èin, a o ostat-
ných podnetoch na trestné stíhanie,

e) vedie boj proti terorizmu a organizovanému zloèi-
nu,

f) zais�uje osobnú bezpeènos� prezidenta Slovenskej

republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej re-
publiky, predsedu vlády Slovenskej republiky,
predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
ministra vnútra Slovenskej republiky (ïalej len �mi-
nister�) a ïal�ích osôb urèených vládou,

g) zais�uje ochranu diplomatických misií a ïal�ích
objektov urèených vládou a spolupôsobí pri fyzickej
ochrane jadrových zariadení,1b)

h) zabezpeèuje ochranu �tátnej hranice, ak osobitný
predpis neustanovuje inak,

i) spolupôsobí pri zabezpeèovaní verejného poriadku;
ak bol poru�ený, robí opatrenia na jeho obnovenie,

j) dohliada na bezpeènos� a plynulos� cestnej pre-
mávky a spolupôsobí pri jej riadení,

k) odha¾uje priestupky a zis�uje ich páchate¾ov, a ak
tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj ob-
jasòuje2) a prejednáva,

l) vykonáva pátranie po osobách a pátranie po ve-
ciach,

m) poskytuje ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi
a chránenému svedkovi,2a)

n) vykonáva kriminalisticko-expertíznu èinnos�.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 1, 1a a 1b znejú:
�1) Zákon è. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov

z trestnej èinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a) Zákon è. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný

poriadok) v znení neskor�ích predpisov.
1b) § 13 zákona è. 130/1998 Z. z. o mierovom vyu�ívaní jadrovej

energie a o zmene a doplnení zákona è. 174/1968 Zb. o �tátnom
odbornom dozore nad bezpeènos�ou práce v znení zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky è. 256/1994 Z. z.�.

3. § 3 vrátane nadpisu znie:

�§ 3

Spolupráca Policajného zboru

Policajný zbor pri plnení svojich úloh spolupracuje
s orgánmi verejnej moci, ozbrojenými silami, ozbroje-
nými bezpeènostnými zbormi, ozbrojenými zbormi,
Slovenskou informaènou slu�bou, s právnickými oso-
bami a fyzickými osobami; s orgánmi územnej samo-
správy spolupracuje najmä pri urèovaní priorít pre-
vencie kriminality, ochrany verejného poriadku
a zamerania boja s kriminalitou.�.

4. V poznámke pod èiarou k odkazu 5 sa citácia
�Zákon Slovenskej národnej rady è. 517/1990 Zb.
o územnom a správnom èlenení Slovenskej republiky
v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 295/1992
Zb.� nahrádza citáciou �Zákon Národnej rady Sloven-
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skej republiky è. 221/1996 Z. z. o územnom a správ-
nom usporiadaní Slovenskej republiky v znení zákona
è. 389/1999 Z. z.�.

5. V § 5 ods. 2 sa vypú��ajú slová �vnútra (ïalej len
�minister�)� a za slovo �zriaïuje� sa vkladajú slová
�a zru�uje�.

6. V poznámke pod èiarou k odkazu 7 sa citácia
�Zákon Slovenskej národnej rady è. 410/1991 Zb.
o slu�obnom pomere príslu�níkov Policajného zboru
Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej ná-
rodnej rady è. 490/1992 Zb.� nahrádza citáciou �Zá-
kon è. 73/1998 Z. z. o �tátnej slu�be príslu�níkov Po-
licajného zboru, Slovenskej informaènej slu�by, Zboru
väzenskej a justiènej strá�e Slovenskej republiky a �e-
lezniènej polície v znení neskor�ích predpisov.�.

7. V § 6 ods. 4 sa vypú��ajú slová �vnútra Slovenskej
republiky (ïalej len �minister�)�.

8. V § 7 odsek 7 znie:
�(7) Vy�etrovate¾ je vo veciach, ktoré vy�etruje, pro-

cesne samostatný a je viazaný iba ústavou, ústavnými
zákonmi, zákonmi a ostatnými v�eobecne záväznými
právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, kto-
rými je Slovenská republika viazaná, a v rozsahu usta-
novenom Trestným poriadkom aj pokynmi prokuráto-
ra a súdu.�.

9. V § 8 ods. 1 sa slovo �policajt� nahrádza slovami
�príslu�ník Policajného zboru (ïalej len �policajt�)�
a na konci sa pripája táto veta: �Pri vykonávaní slu-
�obnej èinnosti je policajt povinný dodr�iava� etický
kódex policajta, ktorý vydá minister.�.

10. V § 11 ods. 2 sa za slovo �policajt� vkladajú slová
�okrem policajta konajúceho pod¾a § 39a ods. 2 a 3�.

11. V § 17 ods. 7 sa bodka na konci nahrádza èiar-
kou a pripájajú sa tieto slová: �èo vyznaèí v úradnom
zázname o predvedení.�.

12. V § 18 sa vypú��a odsek 5.

Doteraj�ie odseky 6 a� 9 sa oznaèujú ako odseky 5
a� 8.

13. V § 18 ods. 8 sa slovo �alebo� nahrádza spojkou
�a�.

14. V § 19 ods. 1 písmeno c) znie:
�c) ktorá sa pokúsila o útek pri predvedení pod¾a § 17

alebo § 18, a dôvodná obava z jej úteku trvá,�.

15. V § 19 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
�d) ktorá na útvare Policajného zboru urá�a policajta

alebo inú osobu alebo sa správa inak agresívne.�.

16. V § 19 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3,
ktoré znejú:

�(2) Útvar Policajného zboru, ktorý prevzal od poli-
cajta zaistenú osobu, bezodkladne vydá o zaistení oso-
by rozhodnutie, v ktorom uvedie dôvod, pre ktorý bola
osoba zaistená, a bez zbytoèných prie�ahov ho odo-
vzdá zaistenej osobe. Proti rozhodnutiu o zaistení oso-

by mô�e zaistená osoba poda� odvolanie. Odvolanie
nemá odkladný úèinok.

(3) Na konanie a rozhodovanie o zaistenej osobe sa
vz�ahujú v�eobecné predpisy o správnom konaní.10)�.

Doteraj�ie odseky 2 a� 5 sa oznaèujú ako odseky 4
a� 7.

Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:
�10) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poria-

dok).�.

17. V § 19 ods. 6 prvá veta znie: 
�Osobe zaistenej pod¾a odseku 1 sa umo�ní bez

zbytoèného odkladu na jej po�iadanie vyrozumie� o za-
istení niektorú z blízkych osôb8) a po�iada� advokáta
o poskytnutie právnej pomoci.�.

18. V § 19 ods. 7 sa vypú��ajú slová �zaistení alebo�.

19. § 20a vrátane nadpisu znie:

�§ 20a

Oprávnenie na snímanie identifikaèných znakov

�(1) Policajt je oprávnený osobe predvedenej pod¾a
§ 18 ods. 3 a 4, ak na základe oznámených údajov ani
v evidencii obyvate¾ov nemo�no zisti� jej toto�nos�,
osobe zaistenej pod¾a § 19 ods. 1 a 2, osobe zadr�anej,
osobe zatknutej, osobe obvinenej zo spáchania trest-
ného èinu, osobe nájdenej alebo vypátranej odobra�
daktyloskopické odtlaèky, zis�ova� telesné znaky, vy-
kona� meranie tela, vyhotovi� obrazové, zvukové a ob-
dobné záznamy a odobra� vzorky biologických mate-
riálov. Policajt je oprávnený sníma� identifikaèné
znaky aj cudzincovi, ktorý neoprávnene vstúpil na
územie Slovenskej republiky alebo sa na území Slo-
venskej republiky neoprávnene zdr�iava, alebo pro-
ti ktorému sa zaèalo konanie o administratívnom vy-
hostení z územia Slovenskej republiky.

(2) Zis�ovanie telesných znakov a meranie tela pod¾a
odseku 1 vykonáva policajt rovnakého pohlavia alebo
na jeho písomnú �iados� odborne spôsobilý zdravot-
nícky pracovník; odber krvi a odber vzoriek biologic-
kých materiálov z intímnych èastí ¾udského tela vyko-
náva na základe písomnej �iadosti policajta len
odborne spôsobilý zdravotnícky pracovník. Odber vzo-
riek biologických materiálov sa vykonáva spôsobom,
ktorý nesmie ohrozi� zdravie osoby.�.

20. V § 21 ods. 1 sa slová �60 dní� nahrádzajú
slovami �90 dní�.

21. V § 21 sa vypú��a odsek 4.

Doteraj�ie odseky 5 a� 13 sa oznaèujú ako odseky 4
a� 12.

22. V § 21 ods. 4 sa slová �60 dní� nahrádzajú
slovami �90 dní�.

23. V § 21 ods. 5 sa slová �odseku 3 a 5� nahrádzajú
slovami �odsekov 3 a 4�.

24. V § 21 odsek 7 znie:
�(7) Ak vlastník alebo iný oprávnený dr�ite¾ zaistenej
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veci nie je známy (ïalej len �oprávnená osoba�), útvar
Policajného zboru vec odovzdá ministerstvu a vyhlási
verejný opis veci. Vyhlásenie sa urobí najúèelnej�ím
spôsobom na zistenie oprávnenej osoby, a to spolu
s výzvou, aby sa oprávnená osoba prihlásila do jedné-
ho roka od zaistenia veci.�.

25. V § 21 ods. 8 sa slová �v odsekoch 7 a 8� nahrá-
dzajú slovami �v odsekoch 6 a 7�.

26. V § 21 ods. 11 sa za slovo �Ak� vkladajú slová
�ministerstvo alebo�.

27. V § 21 odsek 12 znie:
�(12) Na konanie a rozhodovanie o zaistenej veci sa

nevz�ahujú v�eobecné predpisy o správnom kona-
ní.10)�.

Zároveò sa vypú��a poznámka pod èiarou k odkazu
11b.

28. V § 25 ods. 1 sa slová �písm. b)� nahrádzajú
slovami �písm. f)�.

29. V § 26 sa vypú��a odsek 3.

30. Nadpis pod § 29a znie:

�Oprávnenie pri odha¾ovaní daòových únikov,
nezákonných finanèných operácií a legalizácie

príjmov z trestnej èinnosti�.

31. V § 29a ods. 1 sa za slová �nezákonných finanè-
ných operácií� vkladajú slová �alebo legalizácie príj-
mov z trestnej èinnosti� a vypú��ajú sa slová �za úèasti
správcu dane11d)� vrátane poznámky pod èiarou k od-
kazu 11d.

32. V § 29a ods. 4 sa za slová �nezákonných finanè-
ných operácií� vkladajú slová �alebo legalizácie príj-
mov z trestnej èinnosti� a slová �písm. c) a d)� sa na-
hrádzajú slovami �písm. b) a c)�.

33. V § 30 sa za slovami �výbu�ných systémov�
èiarka nahrádza spojkou �a� a za slovami �nálezu mu-
nície� sa vypú��ajú slová �alebo v rámci boja proti
terorizmu�.

34. § 31 vrátane nadpisu znie:

�§ 31

Oprávnenie na dr�anie nebezpeèných
látok a zakázaných vecí

Urèený policajt je oprávnený najmä na úèely výuèby,
výcviku, skú�ok, expertíznej èinnosti alebo v súvislos-
ti s plnením úloh uvedených v § 36 ods. 1 dr�a�, skla-
dova� a pou�íva� nebezpeèné látky a zakázané veci.
Takými látkami a vecami sa rozumejú najmä strelné
alebo hromadne úèinné zbrane, strelivo, výbu�niny,
výbu�né predmety, omamné a psychotropné látky,
màtvolné pachy, prekurzory, jedy, jadrové a iné obdob-
né rádioaktívne materiály, pornografické diela, detské
pornografické diela, falzifikáty peòazí, známok a cen-
ných papierov.�.

35. V § 32 odsek 1 znie:

�(1) Policajt je pri objasòovaní priestupkov v prípa-
doch pod¾a osobitného predpisu12) oprávnený vy�ado-
va� lekárske vy�etrenie na zistenie po�itého mno�stva
alkoholu alebo inej u�itej návykovej látky.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 12 znie:
�12) § 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

è. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneu�ívaním alkoholických
nápojov a o zriaïovaní a prevádzke protialkoholických záchyt-
ných izieb.�.

36. Názov tretieho oddielu znie:

�Tretí  oddiel

Informaèno-technické prostriedky
a operatívno-pátracia èinnos��.

37. V § 35 písmeno b) znie:
�b) odpoèúvaní, nahrávaní a ukladaní informácií a dát

uskutoèòovanom prostredníctvom telekomunikaè-
nej, rádiokomunikaènej, výpoètovej a inej techni-
ky,�.

38. V § 36 ods. 1 sa v prvej vete slová �najzáva�nej-
�ích, najmä organizovaných foriem trestnej èinnos-
ti17a)� nahrádzajú slovami �trestnej èinnosti1)�, za slovo
�páchate¾ov� sa vkladajú slová �a pátraní po nich� a za
slová �osobitného predpisu,2a)� sa vkladajú slová �pri
operatívnej ochrane legalizanta a agenta�.

39. V § 37 ods. 7 sa slová �odseku 2� nahrádzajú
slovami �odsekov 2 a 3�.

40. V § 38 odsek 4 znie:
�(4) Pou�itím informaèno-technických prostriedkov

mo�no obmedzi� nedotknute¾nos� obydlia a prepravo-
vanej správy len v nevyhnutne potrebnej miere.�.

41. V § 38 ods. 5 sa slová �dôkaz, a to v prípade, ak
takáto informácia je jediným dôkazom svedèiacim
o tom, �e trestný èin uvedený v § 36 spáchala konkrét-
na osoba a� nahrádzajú slovami �dôkaz17a) v trestnom
konaní pri trestných èinoch uvedených v § 36, ak�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 17a znie:
�17a) § 89 ods. 2 Trestného poriadku v znení neskor�ích predpi-

sov.�.

42. Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�Operat ívno-pátracia è innos�

§ 38a

(1) Operatívno-pátracia èinnos� je systém spravidla
utajených, spravodajských opatrení vykonávaných
Policajným zborom na úèely predchádzania, zamedzo-
vania, odha¾ovania a dokumentovania trestnej èinnos-
ti a zis�ovania jej páchate¾ov, zabezpeèovania ochrany
urèených osôb a strá�ených objektov, technicky chrá-
nených objektov, zabezpeèovania a poskytovania
ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránené-
mu svedkovi, ochrany �tátnej hranice a vypátrania
osôb a vecí.
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(2) Operatívno-pátraciu èinnos� vykonávajú na to
urèené slu�by Policajného zboru, ktoré sú na tento
úèel oprávnené vyu�i� aj slu�obného psa na pachové
práce.�.

43. V § 39 ods. 1 sa slovo �agent18a)� nahrádza slo-
vami �kontrolovaná dodávka18a)�.

44. V poznámke pod èiarou k odkazu 18a sa citácia
�§ 88b Trestného poriadku v znení neskor�ích predpi-
sov� nahrádza citáciou �§ 88a Trestného poriadku
v znení neskor�ích predpisov�.

45. V § 39 odsek 2 znie:
�(2) Policajný zbor je oprávnený pou�íva� prostriedky

operatívno-pátracej èinnosti pri odha¾ovaní úmysel-
ných trestných èinov a pri zis�ovaní ich páchate¾ov, pri
ochrane legalizanta a agenta, pri zabezpeèovaní
ochrany urèených osôb, ochrany strá�ených objektov,
ochrany �tátnej hranice a v prípadoch uvedených
v § 36; prostriedky operatívno-pátracej èinnosti je Po-
licajný zbor v súvislosti s èinnos�ou kriminálneho
spravodajstva oprávnený pou�íva� pri vykonávaní bez-
peènostnej previerky pod¾a osobitného predpisu.18ab)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 18ab znie:
�18ab) § 19 ods. 4 zákona è. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných

skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.�.

46. § 39a vrátane nadpisu znie:

�§ 39a

Kriminálne spravodajstvo, legalizant a agent

(1) Kriminálnym spravodajstvom sa na úèely tohto
zákona rozumie èinnos�, ktorou sa utajeným spôso-
bom získavajú, sústreïujú a vyhodnocujú informácie
o trestných èinoch a ich páchate¾och a vytvárajú sa
podmienky na pou�itie agenta.

(2) Na plnenie úloh na úseku kriminálneho spravo-
dajstva mo�no pou�i� policajta-legalizanta, ktorý koná
pod trvalou legendou alebo doèasnou legendou.

(3) Policajt, ktorý koná pod trvalou legendou alebo
doèasnou legendou, mô�e by� pri plnení úloh na úseku
kriminálneho spravodajstva, za podmienok ustanove-
ných v osobitnom predpise, pou�itý ako agent.

(4) Policajný zbor je pre kriminálne spravodajstvo
oprávnený pou�íva� informaèno-technické prostriedky
pri vykonávaní bezpeènostných previerok pod¾a oso-
bitného predpisu.18ab)�.

47. V § 39c ods. 2 sa na konci vypú��ajú slová
�vnútra Slovenskej republiky�.

48. V § 42 ods. 1 sa bodkoèiarka nahrádza bodkou
a text za bodkoèiarkou sa vypú��a.

49. V § 50 ods. 1 sa za písmeno l) vkladajú nové
písmená m) a n), ktoré znejú:
�m) pou�itie �peciálneho streliva,

n) pou�itie lietadla,�.

Doteraj�ie písmeno m) sa oznaèuje ako písmeno o).

50. V § 51 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:

�alebo ktorá kladie odpor pri snímaní identifikaèných
znakov pod¾a § 20a�.

51. V § 53 ods. 2 sa za slovo �osoby� vkladajú slová
�alebo charakter slu�obného zákroku�.

52. § 55 sa dopåòa písmenami c) a d), ktoré znejú:
�c) ide o dopravný prostriedok, o ktorom sa zistilo, �e

je odcudzený,
d) je dôvodné podozrenie, �e dopravný prostriedok sa

mô�e pou�i� na odvoz páchate¾a trestného èinu.�.

53. V § 61 ods. 2 sa slová �§ 50 ods. 1 písm. m)�
nahrádzajú slovami �§ 50 ods. 1 písm. o)�.

54. Za § 61 sa vkladajú § 61a a 61b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

�§ 61a

Pou�itie �peciálneho streliva

(1) Policajt je oprávnený pou�i� �peciálne strelivo pri
slu�obných zákrokoch pod jednotným velením pod¾a
§ 66 a pri slu�obných zákrokoch pod priamym velením
pod¾a § 68.

(2) �peciálnym strelivom sa na úèely tohto zákona
rozumie strelivo s gumovým projektilom, strelivo
s projektilom naplneným znaèkovacím farbivom, stre-
livo s projektilom naplneným slzotvornou látkou.

(3) Policajt je pri slu�obných zákrokoch pod¾a odse-
ku 1 oprávnený pou�i�
a) gumové projektily

1. v nutnej obrane25) alebo v krajnej núdzi,26) ak nie
sú podmienky na pou�itie zbrane, na zaistenie
bezpeènosti inej osoby alebo vlastnej osoby, ak
vyzvaná osoba neupustí od útoku,

2. ak nemo�no inak prekona� odpor smerujúci
k zmareniu slu�obného zákroku,

b) projektily naplnené znaèkovacím farbivom na ozna-
èenie iniciátorov útoku alebo iného protiprávneho
konania,

c) projektily naplnené slzotvornou látkou na rozptýle-
nie úèastníkov podujatí za podmienok uvedených
v § 54, ak sa páchate¾, proti ktorému zákrok sme-
ruje, na výzvu nevzdá alebo sa zdráha opusti�
úkryt, alebo ak nemo�no inak prekona� odpor sme-
rujúci k zmareniu slu�obného zákroku.

(4) Pri pou�ití �peciálneho streliva je policajt povinný
dba� na potrebnú opatrnos� a najmä na to, aby nebol
ohrozený �ivot osôb a aby èo najviac �etril zdravie
osôb, proti ktorým zákrok smeruje, a zdravie nezú-
èastnených osôb.

§ 61b

Pou�itie lietadiel

(1) Policajný zbor je oprávnený pou�i� lietadlo pri
slu�obnej èinnosti a slu�obných zákrokoch proti pá-
chate¾om obzvlá�� záva�ných trestných èinov na
a) vykonávanie slu�obného zákroku,
b) vyu�ívanie �peciálnych palubných zariadení poèas

vykonávania slu�obnej èinnosti, pri ktorej je Poli-
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cajný zbor oprávnený pou�íva� prostriedky opera-
tívno-pátracej èinnosti,

c) vykonávanie leteckej èinnosti �peciálnych zásaho-
vých jednotiek,

d) zastavovanie dopravného prostriedku,
e) vrhanie prostriedkov na obmedzenie alebo zabráne-

nie páchaniu trestných èinov.

(2) Policajný zbor je oprávnený pou�i� lietadlo aj na
�pecializovaný výcvik èinností uvedených v odseku 1
písm. a) a� e).�.

55. V § 68a sa za slová �podozrivej zo spáchania�
vkladá slovo �obzvlá��� a slová �Policajný zbor� sa na-
hrádzajú slovom �POLÍCIA�.

56. Názov �tvrtej hlavy znie:

��TVR T Á  H L AVA

SPRACÚVANIE INFORMÁCIÍ
POLICAJNÝM ZBOROM�.

57. § 69 znie:

�§ 69

(1) Policajný zbor spracúva pod¾a tohto zákona
a osobitného zákona27) informácie a osobné údaje
zhroma�dené pri plnení úloh Policajného zboru vráta-
ne informácií a osobných údajov poskytnutých zo za-
hranièia v rozsahu nevyhnutnom na ich plnenie.

(2) Policajný zbor je oprávnený, ak je to potrebné na
plnenie jeho úloh, vyhotovova� zvukové, obrazové ale-
bo iné záznamy z miest verejne prístupných a zvuko-
vé, obrazové alebo iné záznamy o priebehu slu�obnej
èinnosti alebo slu�obného zákroku.

(3) Ak sú na vyhotovovanie záznamov pod¾a odseku
2 zriadené automatické technické systémy, je Policaj-
ný zbor povinný vhodným spôsobom uverejni� infor-
máciu o zriadení takých systémov.

(4) Informácie a osobné údaje z informaèných systé-
mov,27a) ktoré vedie Policajný zbor pod¾a odseku 1, ako
aj zvukové, obrazové alebo iné záznamy z miest verejne
prístupných, ktoré vedie Policajný zbor pod¾a odseku
2, sa poskytujú Slovenskej informaènej slu�be, Vojen-
skému spravodajstvu, Vojenskej polícii, Zboru väzen-
skej a justiènej strá�e, �elezniènej polícii, Colnému
riadite¾stvu Slovenskej republiky a obecnej polícii
pod¾a osobitného predpisu;27b) ïal�ím právnickým oso-
bám a fyzickým osobám, len ak je to nevyhnutné na
plnenie ich úloh pod¾a osobitného zákona, a do zahra-
nièia pod¾a § 69e ods. 5.

(5) Nepravdivé osobné údaje nemo�no poskytova�;
neoverené osobné údaje sa musia pri poskytovaní
takto oznaèi� a musí sa uvies� miera ich spo¾ahlivosti.
Ak dôjde k poskytnutiu nepravdivých alebo nespráv-
nych osobných údajov, je Policajný zbor povinný bez
zbytoèného odkladu informova� v�etkých príjemcov
údajov, ktorým sa také osobné údaje poskytli.

(6) Informácie a osobné údaje z informaèných systé-
mov pod¾a odseku 4 nie sú verejne prístupné a osoby
uvedené v odseku 4 ich mô�u poskytnú� tretím oso-

bám len s predchádzajúcim súhlasom Policajného
zboru.

(7) Ak Policajný zbor preverovaním alebo v priebehu
spracúvania osobných údajov zistí, �e osobné údaje
nie sú potrebné na plnenie úloh Policajného zboru,
bezodkladne takéto osobné údaje zlikviduje.

(8) Policajný zbor najmenej raz za tri roky preveruje,
èi sú spracúvané osobné údaje naïalej potrebné na
plnenie úloh Policajného zboru.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 27, 27a a 27b
znejú:
�27) Zákon è. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v infor-

maèných systémoch v znení zákona è. 241/2001 Z. z.
27a) § 3 písm. c) zákona è. 52/1998 Z. z.
27b) § 24 zákona Slovenskej národnej rady è. 564/1991 Zb. o obec-

nej polícii v znení zákona è. 319/1999 Z. z.�.

58. Za § 69 sa vkladajú § 69a a� 69f, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

�§ 69a

Spracúvanie osobných údajov pri plnení
úloh Policajného zboru na úèely

trestného konania

(1) Pri predchádzaní a odha¾ovaní trestnej èinnosti,
zis�ovaní páchate¾ov trestných èinov a vy�etrovaní
trestných èinov (ïalej len �plnenie úloh Policajného
zboru na úèely trestného konania�) je Policajný zbor
pri získavaní a spracúvaní osobných údajov povinný
a) písomne urèi� úèel, na ktorý sa majú osobné údaje

spracúva�,
b) zhroma�ïova� osobné údaje zodpovedajúce len ur-

èenému úèelu a v rozsahu nevyhnutnom na urèený
úèel,

c) uchováva� osobné údaje len na èas, ktorý je nevyh�
nutný na úèely ich spracúvania,

d) spracúva� osobné údaje získané na tieto úèely od-
delene od osobných údajov spracúvaných pri plne-
ní iných úloh Policajného zboru.

(2) Policajný zbor je pri spracúvaní osobných údajov
pri plnení úloh Policajného zboru na úèely trestného
konania oprávnený v rozsahu potrebnom na plnenie
úloh Policajného zboru v súvislosti s trestným kona-
ním
a) zluèova� osobné údaje, ktoré sa získali na rozdielne

úèely,
b) spracúva� nepravdivé osobné údaje; tieto osobné

údaje sa musia takto oznaèi�.

(3) Policajný zbor je oprávnený pri spracúvaní osob-
ných údajov pri plnení úloh Policajného zboru v súvis-
losti s trestným konaním spracúva� osobitné kategórie
osobných údajov,27c) ak je to vzh¾adom na povahu
trestného èinu nevyhnutné.

(4) Policajný zbor je oprávnený spracúva� osobné
údaje pri plnení úloh Policajného zboru na úèely trest-
ného konania i bez súhlasu osoby, ktorej sa týkajú,
prièom je povinný dba� na ochranu jej súkromia. Ak
nie je predpoklad ohrozenia plnenia úloh Policajného
zboru na úèely trestného konania, Policajný zbor zlik-
viduje osobné údaje; ak také osobné údaje neboli
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zlikvidované, Policajný zbor dotknutej osobe oznámi,
�e sa o nej vedú osobné údaje.

(5) Policajný zbor nezlikviduje osobné údaje, ktoré
sa uchovávajú v spisovom materiáli a nespracúvajú sa
automatizovane.

(6) Policajný zbor spracúva pod¾a odsekov 1 a� 5 aj
osobné údaje získavané pri predchádzaní, odha¾ovaní
a zis�ovaní páchate¾a inak trestného èinu,27d) ktorého
sa dopustila osoba trestne nezodpovedná pre nedos-
tatok veku alebo pre nepríèetnos�.

§ 69b

Spracúvanie osobných údajov
pri pátraní po osobách

(1) Pri pátraní po osobách je Policajný zbor oprávne-
ný
a) zluèova� v potrebnom rozsahu osobné údaje, ktoré

sa získali na rozdielne úèely,
b) spracúva� osobitné kategórie osobných údajov27c)

takých osôb, ak je to nevyhnutné na ich vypátranie.

(2) Po vypátraní nezvestnej osoby alebo h¾adanej
osoby Policajný zbor bez zbytoèného odkladu zlikvidu-
je osobné údaje takej osoby. Likvidácia osobných úda-
jov sa nemusí vykona�, ak
a) osoba bola nezvestná alebo sa h¾adala opakovane,
b) mo�no dôvodne predpoklada�, �e osoba bude opä�

nezvestná alebo h¾adaná,
c) osobné údaje o osobe sa spracúvajú pri plnení úloh

Policajného zboru v súvislosti s trestným konaním.

§ 69c

Informovanie o osobných údajoch a oprava
nepravdivých alebo nepresných

osobných údajov

(1) Ka�dý má právo písomne po�iada� Policajný zbor
o poskytnutie informácie, aké osobné údaje Policajný
zbor spracúva o jeho osobe. Policajný zbor je povinný
bezplatne �iadate¾ovi odpoveda� do 30 dní od doruèe-
nia písomnej �iadosti.

(2) Policajný zbor na základe písomnej �iadosti bez-
platne a bezodkladne zlikviduje alebo opraví neprav-
divé osobné údaje vz�ahujúce sa na osobu �iadate¾a.

(3) Policajný zbor alebo ministerstvo v prípade ziste-
nia nepravdivých údajov oznámi �iadate¾ovi, �e ich
zlikvidoval; v prípade zistenia nepresných údajov �ia-
date¾ovi oznámi, �e ich opravil, a v ostatných prípa-
doch oznámi, �e jeho �iados� sa preverila.

(4) Na konanie pod¾a odsekov 1 a� 3 sa nevz�ahujú
v�eobecné predpisy o správnom konaní.10)

§ 69d

Poskytovanie osobných údajov

(1) Policajný zbor poskytuje osobné údaje iným or-
gánom alebo osobám, ak
a) to ustanovuje zákon,
b) je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné

údaje, a ak táto osoba dala na poskytnutie súhlas,

c) je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na od-
stránenie bezprostredného záva�ného ohrozenia
bezpeènosti osôb alebo verejného poriadku, alebo

d) to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slo-
venská republika viazaná.

(2) Policajný zbor poskytne pod¾a odseku 1 písm. a),
b) a d) osobné údaje na základe písomnej �iadosti,
ktorá musí obsahova� úèel, na aký sa majú osobné
údaje poskytnú�. Osobné údaje pod¾a odseku 1
písm. c) mô�e Policajný zbor poskytnú� iným orgánom
alebo osobám aj bez predchádzajúcej písomnej �iados-
ti; orgán alebo osoba, ktorej sa údaje poskytli, je
povinná do troch dní po odpadnutí preká�ky, ktorá
bránila doruèeniu písomnej �iadosti, predlo�i� písom-
nú �iados� Policajnému zboru.

(3) K poskytovaným osobným údajom musia by� pri-
pojené informácie o právoplatných rozhodnutiach or-
gánov èinných v trestnom konaní, ak s týmito údajmi
súvisia.

(4) Príjemca údajov pod¾a odsekov 1 a� 3 je oprávne-
ný spracúva� osobné údaje na iný úèel, ne� na aký sa
poskytli, len s predchádzajúcim súhlasom Policajného
zboru.

(5) Do zahranièia mo�no poskytova� osobné údaje
i bez písomnej �iadosti, ak tak ustanoví medzinárodná
zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

§ 69e

Zverejòovanie osobných údajov

Policajný zbor je oprávnený zverejòova� osobné úda-
je v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh Policajné-
ho zboru na úèely  trestného konania alebo pri pátraní
po osobách.

§ 69f

Registrácia informaèných systémov
Policajného zboru

Informaèné systémy prevádzkované pod¾a § 69a
a 69b nepodliehajú registrácii pod¾a osobitného záko-
na.27)�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 27c a 27d znejú:
�27c) § 8 ods. 1 a ods. 2 písm. b) zákona è. 52/1998 Z. z.
  27d) § 11 a 12 Trestného zákona v znení neskor�ích predpisov.�.

59. V § 70 ods. 2 sa slová �Ministerstvo vnútra Slo-
venskej republiky (ïalej len �ministerstvo�) nahrádza-
jú slovom �ministerstvo�.

60. Názov �iestej hlavy znie:

� � IESTA  HLAVA

VZ�AHY POLICAJNÉHO ZBORU K �TÁTNYM
ORGÁNOM, OBCIAM, PRÁVNICKÝM OSOBÁM

A FYZICKÝM OSOBÁM A K ZAHRANIÈIU�.

61. V § 72a ods. 1 sa za slová �nezákonných finanè-
ných operácií� vkladajú slová �alebo s legalizáciou príj-
mov z trestnej èinnosti� a za slová �nezákonné finanè-
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né operácie� sa vkladajú slová �alebo o legalizáciu
príjmov z trestnej èinnosti�.

62. Za § 76 sa vkladá § 76a, ktorý znie:

�§ 76a

(1) Policajný zbor je v rozsahu potrebnom na plnenie
svojich úloh oprávnený �iada� z informaèného systé-
mu prevádzkovaného na základe osobitného zákona27)
poskytovanie informácií a osobných údajov od pre-
vádzkovate¾a28a) informaèného systému alebo spro-
stredkovate¾a28b) informaèného systému, a to na ná-
klady prevádzkovate¾a informaèného systému alebo
sprostredkovate¾a informaèného systému. Prevádzko-
vate¾ informaèného systému alebo sprostredkovate¾
informaèného systému je povinný písomnej �iadosti
Policajného zboru bez zbytoèného odkladu vyhovie�.

(2) Prevádzkovate¾ alebo sprostredkovate¾ informaè-
ného systému u�ívate¾ov verejnej telefónnej slu�by,28c)
informaèného systému obèianskych preukazov,28d) in-
formaèného systému cestovných dokladov,28e) infor-
maèného systému obyvate¾ov28f) a informaèného sys-
tému dopravných evidencií28g) je povinný Policajnému
zboru na plnenie jeho úloh umo�ni� dia¾kový, nepre-
tr�itý a priamy prístup k informáciám a osobným úda-
jom z príslu�ného informaèného systému.

(3) Policajný zbor je pri odha¾ovaní a dokumentova-
ní trestnej èinnosti oprávnený �iada� v rozsahu po�
trebnom na plnenie konkrétnej úlohy Policajného zbo-
ru a na èas nevyhnutný na splnenie tejto úlohy od
právnických osôb a fyzických osôb, ktoré zais�ujú te-
lekomunikaènú èinnos�,28h) údaje súvisiace s posky-
tovaním telekomunikaènej slu�by28i) spôsobom umo�-
òujúcim dia¾kový, nepretr�itý a priamy prístup.
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré zais�ujú teleko-
munikaènú èinnos�, sú povinné písomnej �iadosti Po-
licajného zboru bez zbytoèného odkladu vyhovie�.

(4) Policajný zbor je oprávnený vyu�íva� informácie
a osobné údaje pod¾a odsekov 1 a� 3 len v nevyhnutnej
miere na slu�obné úèely spôsobom, ktorý uchováva
identifikaèné údaje o útvare Policajného zboru alebo
o policajtovi, ktorý o výdaj informácií �iadal, a o úèele,
na ktorý sa výdaj informácií �iadal, najmenej na pä�
rokov. O skutoènostiach pod¾a prvej vety je prevádz-
kovate¾ informaèného systému alebo sprostredkovate¾
informaèného systému povinný zachováva� mlèanli-
vos�.

(5) Prevádzkovate¾ alebo sprostredkovate¾ informaè-
ných systémov vedených na základe osobitného záko-
na27) je povinný poskytnú� Policajnému zboru na úèely
zaistenia ochrany osoby, o ktorej mo�no dôvodne pred-
poklada�, �e je ohrozený jej �ivot alebo zdravie, infor-
mácie o oznamovaní ka�dého poskytnutia osobného
údaja.

(6) Policajný zbor poskytuje alebo zverejòuje infor-
mácie, ktoré nie sú osobnými údajmi, ak je to potrebné
na plnenie úloh Policajného zboru. Na poskytovanie
informácií do zahranièia sa ustanovenia § 69e vz�ahu-
jú primerane.

(7) Policajný zbor je povinný zabezpeèi� ochranu

informácií a osobných údajov pred ich neoprávneným
zverejnením alebo poskytovaním; tým nie sú dotknuté
povinnosti Policajného zboru pod¾a osobitných záko-
nov.28j) Informácie a osobné údaje získané pod¾a odse-
kov 1 a� 3 a 5 mo�no vyu�íva� len na plnenie úloh
Policajného zboru.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 28a a� 28j znejú:
�28a) § 3 písm. g) zákona è. 52/1998 Z. z.
  28b) § 3 písm. h) zákona è. 52/1998 Z. z.
  28c) § 5 ods. 3 zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
  28d) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1993 Z. z.

o obèianskych preukazoch v znení neskor�ích predpisov.
  28e) § 23 zákona è. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch.
  28f) Zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej

republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení
zákona è. 369/1999 Z. z.

  28g) § 85 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.

  28h) § 2 zákona è. 195/2000 Z. z.
  28i) § 5 ods. 1 zákona è. 195/2000 Z. z. 
  28j) Napríklad zákon è. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných

skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon
è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií).�.

63. Za § 77 sa vkladajú § 77a a� 77c, ktoré znejú:

�§ 77a

(1) Policajný zbor spolupracuje s políciami iných
�tátov, s medzinárodnými policajnými organizáciami,
medzinárodnými organizáciami a organizáciami pôso-
biacimi na území iných �tátov najmä formou výmeny
informácií, výmeny styèných dôstojníkov, prípadne
inými formami.

(2) Policajný zbor mô�e plni� úlohy Policajného zboru
aj mimo územia Slovenskej republiky, ak to vyplýva
z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská repub-
lika viazaná, alebo na základe dohody zúèastnených
strán. O vysielaní policajtov na výkon �tátnej slu�by
do zahranièia rozhoduje minister.

(3) Ministerstvo mô�e na plnenie úloh Policajného
zboru aj mimo územia Slovenskej republiky vysiela�
policajtov k medzinárodným policajným organizá-
ciám, políciám iných �tátov, medzinárodným miero-
vým misiám, medzinárodným operáciám civilného krí-
zového mana�mentu alebo po dohode s Ministerstvom
zahranièných vecí Slovenskej republiky k zastupite¾-
ským úradom Slovenskej republiky alebo k medziná-
rodným organizáciám.

§ 77b

(1) Policajt je oprávnený pôsobi� na území iného
�tátu
a) pod¾a podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanove-

ným medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská
republika viazaná,

b) na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky
o úèasti na mierových operáciách pod¾a rozhodnu-
tia medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská
republika èlenom alebo s ktorou má uzatvorené
príslu�né dohody, alebo
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c) ak je vyslaný na plnenie úloh Policajného zboru na
základe rozhodnutia ministra a so súhlasom prí-
slu�ného orgánu cudzieho �tátu alebo na �iados�
príslu�ného orgánu cudzieho �tátu.

(2) Pri vysielaní policajta do zahranièia pod¾a odseku
1 sa postupuje pod¾a osobitného zákona.7)

§ 77c

(1) Príslu�ník polície iného �tátu mô�e pod¾a pod-
mienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzi-
národnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika via-
zaná, vykonáva� na území Slovenskej republiky
oprávnenia a povinnosti policajta.

(2) Ak nie je uzatvorená medzinárodná zmluva, kto-
rou je Slovenská republika viazaná, a ak je to potrebné
na plnenie úloh Policajného zboru, mo�no so súhlasom
ministra alebo ním poverenej osoby a so súhlasom
príslu�ného orgánu cudzieho �tátu vyu�i� v rozsahu
ustanovenom týmto zákonom príslu�níka polície iné-
ho �tátu
a) ako legalizanta a agenta,
b) na vykonanie predstieraného prevodu veci,
c) na sledovanie osôb a vecí alebo
d) na pou�itie informaèno-technických prostriedkov

a nástrahovej a zabezpeèovacej techniky.

(3) Èinnos� príslu�níka polície iného �tátu pri vyko-
návaní úloh pod¾a odseku 2 riadi policajt.

(4) Pri náhrade �kody vzniknutej v súvislosti s vyko-
návaním úloh pod¾a odseku 2 sa postupuje pod¾a § 78
a pod¾a osobitného zákona.7)�.

64. Za �iestu hlavu sa vkladá nová siedma hlava,
ktorá vrátane nadpisu znie:

� S I E D M A  H L AVA

DOBROVO¼NÝ STRÁ�CA PORIADKU

§ 77d

(1) Dobrovo¾ný strá�ca poriadku (ïalej len �strá�ca
poriadku�) pomáha pri plnení úloh slu�by poriadkovej
polície Policajného zboru, slu�by dopravnej polície Po-
licajného zboru a slu�by hraniènej polície Policajného
zboru na úseku ochrany verejného poriadku, pri do-
h¾ade nad bezpeènos�ou a plynulos�ou cestnej pre-
mávky a pri ochrane �tátnej hranice. Strá�com poriad-
ku mô�e by� osoba, ktorá dosiahla vek 21 rokov, je
spôsobilá na právne úkony a po�íva medzi obèanmi
dôveru a vá�nos�.

(2) Osobu na prijatie za strá�cu poriadku mô�e
navrhnú� obec, v ktorej má osoba trvalý pobyt. Návrh
na prijatie za strá�cu poriadku obsahuje
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné èíslo

a adresu trvalého pobytu navrhovanej osoby,
b) písomný súhlas navrhovanej osoby,
c) výpis registra trestov navrhovanej osoby nie star�í

ako tri mesiace.

(3) Osobu za strá�cu poriadku prijíma a schva¾uje
pod¾a potrieb Policajného zboru riadite¾ útvaru Policaj-
ného zboru. Útvar Policajného zboru po schválení

osoby za strá�cu poriadku tejto vydá preukaz strá�cu
poriadku.

§ 77e

(1) Strá�ca poriadku plní úlohy okrem úloh pod¾a
odseku 4 len v prítomnosti policajta a pod¾a jeho po-
kynov. Strá�ca poriadku musí by� vidite¾ne oznaèený
preukazom strá�cu poriadku a rukávovou páskou;
oznaèenie strá�cu poriadku zabezpeèuje útvar Policaj-
ného zboru. Za zní�enej vidite¾nosti strá�ca poriadku
pou�íva reflexnú vestu.

(2) Strá�ca poriadku má pri plnení úloh preukaz
strá�cu poriadku vidite¾ne pripnutý na ¾avej prednej
strane horného dielu odevu. Preukaz strá�cu poriadku
tvorí biely polkartón rozmerov 105 mm x 75 mm zaliaty
do fólie, na ktorého prednej strane na zelenom podkla-
de je bielymi písmenami uvedený nápis DOBROVO¼NÝ
STRÁ�CA PORIADKU. Pod nápisom v¾avo je èíslo pre-
ukazu, titul, meno a priezvisko strá�cu poriadku a od-
tlaèok okrúhlej peèiatky so �tátnym znakom. Pod ná-
pisom vpravo je fotografia rozmerov 3 cm x 3,5 cm
strá�cu poriadku, dátum a podpis riadite¾a útvaru
Policajného zboru. Vzor preukazu je uvedený v prílo-
he è. 1.

(3) Rukávovú pásku tvorí pruh látky zelenej farby
�iroký 120 mm s nápisom DOBROVO¼NÝ STRÁ�CA
PORIADKU v bielej reflexnej farbe a s písmenami vy-
sokými 25 mm. Reflexná vesta je �ltej reflexnej farby
s nápisom �DOBROVO¼NÝ STRÁ�CA PORIADKU�.
Rukávová páska a reflexná vesta sú v èase, keï strá�-
ca poriadku neplní úlohy pod¾a odseku 1, ulo�ené na
miestne príslu�nom útvare Policajného zboru. Vzor
rukávovej pásky je uvedený v prílohe è. 2.

(4) Strá�ca poriadku je oprávnený so súhlasom útva-
ru Policajného zboru vykonáva� na úseku ochrany
verejného poriadku, bezpeènosti a plynulosti cestnej
premávky a ochrany �tátnej hranice �kolenia, pred-
ná�ky a in�truktá�e.

(5) Strá�ca poriadku je pri plnení úloh pod¾a odseku
1 oprávnený,
a) ak ide o poru�enie v�eobecne záväzného právneho

predpisu na úseku ochrany verejného poriadku,
ochrany bezpeènosti a plynulosti cestnej premávky
a ochrany �tátnej hranice, pou�íva� na odstránenie
takého poru�enia dohováranie a výzvu,

b) usmeròova� úèastníkov dopravy najmä pri doprav-
nej nehode, po�kodení komunikácie a na tieto úèely
dáva� pokyn na zastavenie vozidla.

(6) Ka�dý je povinný uposlúchnu� výzvu, pokyn
a usmernenie strá�cu poriadku alebo strpie� výkon
jeho oprávnení pod¾a ustanovenia odseku 5.

(7) Èas a miesto plnenia úloh strá�cu poriadku ur-
èuje útvar Policajného zboru po dohode so strá�com
poriadku.�.

Doteraj�ia siedma hlava sa oznaèuje ako ôsma hlava
a doteraj�ia ôsma hlava sa oznaèuje ako deviata hlava.

65. Za § 83 sa vkladá § 83a, ktorý znie:
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�§ 83a

Zru�uje sa zákon è. 382/1997 Z. z. o pomocníkoch
Policajného zboru.�.

Èl. II

Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è.  202/1995 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z., záko-
na è. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Sloven-
skej republiky è. 319/1998 Z. z., zákona è. 298/1999
Z. z., zákona è. 313/1999 Z. z., zákona è. 195/2000
Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona è. 367/2000
Z. z., zákona è. 122/2001 Z. z., zákona è. 223/2001
Z. z. a zákona è. 253/2001 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:

1. V § 8 ods. 2 sa za slová �posudzuje tie� priestu-
pok� vkladajú slová �proti bezpeènosti a plynulosti
cestnej premávky pod¾a § 22,�.

2. V § 13 odsek 2 znie:
�(2) V blokovom konaní (§ 84) mo�no ulo�i� pokutu

do 1 000 Sk, ak tento zákon alebo iný zákon neusta-
novuje inak, a v rozkaznom konaní (§ 87) do 4 000
Sk.�.

3. V § 19 odsek 3 znie:
�(3) Horná hranica pokuty sa u mladistvých zni�uje

na polovicu; nesmie by� pritom vy��ia ako 4 000 Sk
a v blokovom konaní nesmie by� vy��ia ako 500 Sk.
V blokovom konaní mo�no ulo�i� mladistvému pokutu
do 1 000 Sk, ak pod¾a tohto zákona alebo iného zákona
mo�no ulo�i� v blokovom konaní pokutu vy��iu ako
1 000 Sk.�.

4. § 22 vrátane nadpisu znie:

�§ 22

Priestupky proti bezpeènosti a plynulosti
cestnej premávky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) ako vodiè motorového vozidla prekroèí povolenú

rýchlos� ustanovenú vo v�eobecne záväznom práv-
nom predpise o bezpeènosti a plynulosti cestnej

premávky3a) alebo prekroèí rýchlos� ustanovenú do-
pravnou znaèkou,

b) vedie motorové vozidlo bez príslu�ného vodièského
oprávnenia, po jeho odobratí alebo v èase zadr�ania
vodièského preukazu okrem prípadov, ak sa ho uèí
vies� pod¾a právnych predpisov alebo ak sa podro-
buje skú�ke z jeho vedenia,

c) ako vodiè motorového vozidla s celkovou hmotnos-
�ou prevy�ujúcou 7 500 kg nedodr�í ustanovenie
o obmedzení jazdy urèené pre niektoré druhy vozi-
diel,

d) ako vodiè sa zúèastnil na dopravnej nehode, bezod-
kladne nezastavil motorové vozidlo alebo si nesplnil
povinnos� úèastníka dopravnej nehody ustanovenú
v osobitnom zákone,3b)

e) ako vodiè sa nezdr�al po�itia alkoholického nápoja
alebo u�itia inej návykovej látky po dopravnej ne-
hode v èase, ak by to bolo na ujmu zistenia, èi pred
jazdou, alebo poèas jazdy po�il alkoholický nápoj
alebo u�il návykovú látku,

f) ako vodiè sa odmietne podrobi� vy�etreniu na zis-
tenie alkoholu, ktoré sa vykonáva dychovou skú�-
kou prístrojom, ktorým sa urèí objemové percento
alkoholu v krvi, alebo ak sa odmietne podrobi� le-
kárskemu vy�etreniu odberom a vy�etrením krvi
alebo iného biologického materiálu, èi nie je ovplyv-
nený alkoholom alebo inou návykovou látkou,3c)
hoci by to pri vy�etrení nebolo spojené s nebezpe-
èenstvom pre jeho zdravie,

g) ako vodiè poèas vedenia vozidla po�ije alkoholický
nápoj alebo u�ije inú návykovú látku, alebo vedie
vozidlo bezprostredne po po�ití alkoholu alebo u�ití
inej návykovej látky, alebo v èase, keï by mohol by�
pod ich vplyvom,

h) vedie vozidlo v stave vyluèujúcom spôsobilos� vies�
motorové vozidlo, ktorý si privodil po�itím alkoho-
lického nápoja alebo u�itím inej návykovej látky,

i) iným konaním, ne� ako je uvedené v písmenách a)
a� h), poru�í v�eobecne záväzný právny predpis
o bezpeènosti a plynulosti cestnej premávky,3d)

j) poru�ením uvedeným v písmene i) bezprostredne
ohrozí bezpeènos� alebo plynulos� cestnej premáv-
ky alebo spôsobí dopravnú nehodu.

(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. i) mo�no
ulo�i� pokutu do 2 000 Sk, za priestupok pod¾a odseku
1 písm. c) a d) mo�no ulo�i� pokutu do 5 000 Sk
a zákaz èinnosti do 6 mesiacov, za priestupok pod¾a
odseku 1 písm. a), b) a j) mo�no ulo�i� pokutu do
7 000 Sk a zákaz èinnosti do jedného roka, za priestu-
pok pod¾a odseku 1 písm. g) mo�no ulo�i� pokutu do
10 000 Sk a zákaz èinnosti do jedného roka, za prie-
stupok pod¾a odseku 1 písm. e), f) a h) mo�no ulo�i�
pokutu do 15 000 Sk a zákaz èinnosti do dvoch rokov.

(3) V blokovom konaní mo�no ulo�i� za priestupok
pod¾a odseku 1 pokutu do 2 000 Sk.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 3a a� 3d znejú:
�3a) § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996

Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
  3b) § 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996

Z. z.
  3c) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 219/1996

Z. z. o ochrane pred zneu�ívaním alkoholických nápojov
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a o zriaïovaní a prevádzke protialkoholických záchytných
izieb.

  3d) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z.
v znení neskor�ích predpisov.�.

5. V § 50 ods. 1 sa slovo �neprevy�uje� nahrádza
slovom �nedosahuje�.

6. V § 52 písm. b) sa slová �a ak ide o priestupky
spáchané poru�ením povinnosti vyplývajúcej z osobit-
ného predpisu,4a)� nahrádzajú slovami �alebo ak tak
ustanoví osobitný zákon,4a)�.

7. V § 54 sa suma �1 000 Sk� nahrádza sumou
�2 000 Sk�.

8. V § 86 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:
�alebo ïal�ie priestupky, ak tak ustanoví osobitný
zákon,�.

Èl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komuni-
káciách v znení zákona è. 359/2000 Z. z., zákona
è. 405/2000 Z. z. a zákona è. 223/2001 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V § 88 ods. 2 sa vypú��ajú slová �vlastník a kto
ako�.

2. V § 89 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: �Na
základe týchto dokladov okresný dopravný in�pekto-
rát zapí�e vlastníka do dokladov vozidla.�.

3. V § 90 ods. 1 druhá veta znie: 
�Zmenu pod¾a písmena a) zapí�e okresný dopravný
in�pektorát len so súhlasom vlastníka vozidla alebo na
základe úradného rozhodnutia.�.

4. V § 90 ods. 6 sa slová �§ 89 ods. 4� nahrádzajú
slovami �§ 89 ods. 2 a 4�.

5. § 91 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
�(5) Ak o vyradenie vozidla z evidencie nemô�e po�ia-

da� dr�ite¾ vozidla, okresný dopravný in�pektorát po-
d¾a odseku 1 vyradí vozidlo z evidencie, ak o to po�iada
vlastník vozidla. Povinnosti pod¾a odseku 2 plní vlast-
ník vozidla.�.

6. V § 97 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

�(2) Okresný dopravný in�pektorát je oprávnený odo-
bra� tabu¾ku s osobitným evidenèným èíslom alebo
tabu¾ku so zvlá�tnym evidenèným èíslom a osvedèenie
o evidencii vozidla, ak ich pou�ívanie je v rozpore

s týmto zákonom alebo s iným v�eobecne záväzných
právnym predpisom.�.

Doteraj�í odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.

7. V § 129 odsek 3 znie:
�(3) Doklady o evidencii vozidla a tabu¾ky s evidenè-

ným èíslom (�tátne poznávacie znaèky) vydané pred 1.
aprílom 1997 zostávajú v platnosti do 31. decembra
2004.�.

8. V § 129 odsek 5 znie:
�(5) Dopravný in�pektorát vyradí vozidlo z evidencie,

ak jeho dr�ite¾ po 1. apríli 1997 nepo�iadal a ani do
31. decembra 2004 nepo�iada o vydanie osvedèenia
(§ 93) a tabu¾ky s evidenèným èíslom.�.

Èl. IV

Zákon è. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa
takto:

1. V § 1 sa slová �najzáva�nej�ie, najmä organizova-
né formy trestnej èinnosti2)� nahrádzajú slovami �ob-
zvlá�� záva�né trestné èiny (§ 41 ods. 2 Trestného
zákona)� a vypú��a sa poznámka pod èiarou k odka-
zu 2.

2. V § 2 ods. 1 sa slová �najzáva�nej�ej, najmä orga-
nizovanej formy trestnej èinnosti2)� nahrádzajú slova-
mi �obzvlá�� záva�ných trestných èinov�.

3. V § 3 ods. 1 písm. b) sa slovo �sudca� nahrádza
slovami �predseda senátu (ïalej len �sudca�)�.

4. V § 15 ods. 1, 2 a 3 sa slová �predseda senátu� vo
v�etkých tvaroch nahrádzajú slovom �sudca� v prí-
slu�nom tvare.

5. V § 16 ods. 4 sa slová �Vy�etrovate¾, prokurátor
alebo sudca� nahrádzajú slovami �V prípravnom kona-
ní vy�etrovate¾ alebo prokurátor a v konaní pred sú-
dom sudca�.

6. V § 21 sa slová �najzáva�nej�ej, najmä organizo-
vanej formy trestnej èinnosti2)� nahrádzajú slovami
�obzvlá�� záva�ných trestných èinov�.

Èl. V

Tento zákon nadobúda úèinnos� dòom vyhlásenia
okrem ustanovení èl. I bodov 9, 14, 15, 16, 17, 18, 64
a 65 a èl. II, ktoré nadobúdajú úèinnos� 1. januára
2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 171/1993 Z. z.
v znení zákona è. 490/2001 Z. z.

VZOR

Preukaz strá�cu poriadku
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VZOR

Rukávová páska dobrovo¾ného strá�cu poriadku

Príloha è. 2
k zákonu è. 171/1993 Z. z.
v znení zákona è. 490/2001 Z. z.

Èiastka 196 Zbierka zákonov è. 490/2001 Strana 5201



491

Z Á K O N

z 18. októbra 2001

o organizovaní trhu s vybranými po¾nohospodárskymi výrobkami

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

§ 1

(1) Zriaïuje sa Intervenèná po¾nohospodárska agen-
túra Slovenskej republiky (ïalej len �agentúra�) na
úèel stabilizácie trhu s vybranými po¾nohospodársky-
mi výrobkami a potravinami (ïalej len �výrobok�) na
území Slovenskej republiky s cie¾om podporova� ich
výrobu, nákup a predaj a minimalizova� negatívne
dôsledky zmien na tomto trhu s nimi.

(2) Agentúra je príspevková organizácia1) Minister-
stva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len
�ministerstvo�) so sídlom v Bratislave.

§ 2

(1) �tatutárnym orgánom agentúry je riadite¾, ktoré-
ho vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky
na návrh ministra pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky (ïalej len �minister�).

(2) Na zabezpeèenie úloh agentúry zriaïuje riadite¾
pre jednotlivé druhy výrobkov komoditné rady ako
svoje odborné orgány.

(3) Èlenmi komoditnej rady sú zamestnanci agentú-
ry, zamestnanci ministerstva poverení ministrom a zá-
stupcovia záujmových zdru�ení výrobcov, spracovate-
¾ov a predajcov výrobku navrhovaní Slovenskou
po¾nohospodárskou a potravinárskou komorou.2)

(4) Podrobnosti o organizaènej �truktúre a èinnosti
agentúry urèí �tatút agentúry. �tatút agentúry schva-
¾uje vláda Slovenskej republiky.

(5) Agentúra zostavuje o svojej èinnosti výroènú
správu, ktorá je prílohou správy o po¾nohospodárstve
a potravinárstve, prerokúvanej pod¾a osobitného
predpisu,3) a obsahuje vyhodnotenie úèinnosti uplat-
òovaných nástrojov na organizovanie trhu.

§ 3

(1) Zdroje agentúry sú:
a) príjmy z predaja výrobkov získaných �tátnymi in-

tervenènými nákupmi,

b) dohodnuté príspevky od úèastníkov trhu (napr. za
prekroèenie kvóty),

c) príjmy z peòa�ného postihu vyplývajúce z  uzatvo-
rených zmlúv okrem sankcií za poru�enie rozpoè-
tovej disciplíny,

d) príspevky zo �tátneho rozpoètu Slovenskej republi-
ky.

(2) Prostriedky agentúry mo�no pou�i� na
a) nákup, úpravu, spracovanie, skladovanie, dopravu

a predaj výrobkov,
b) uhrádzanie cenových rozdielov pri vývoze a dovoze

výrobkov,
c) propagáciu odbytu a spotreby niektorých druhov

výrobkov,
d) úhradu slu�ieb, výkonov súvisiacich s èinnos�ami

pod¾a  písmen a) a� c),
e) úhradu nákladov na èinnos� agentúry.

§ 4

 (1) Agentúra v súlade s týmto zákonom a s medzi-
národnými zmluvami,4) ktorými je Slovenská republi-
ka viazaná,
a) vykonáva reguláciu niektorého druhu výrobku na

trhu v prípade jeho prebytku alebo nedostatku (ïa-
lej len �organizovanie trhu�),

b) propaguje odbyt a spotrebu niektorých druhov vý-
robkov,

c) podie¾a sa na príprave návrhov na organizovanie
trhu s výrobkami (trhové poriadky),

d) vykonáva kontrolu nad organizovaním trhu s vý-
robkami.

(2) Organizovanie trhu vykonáva agentúra
a) �tátnym intervenèným nákupom za intervenèné ce-

ny, dopravou, skladovaním, úpravou a spracova-
ním výrobkov,

b) predajom výrobkov získaných �tátnym intervenè-
ným nákupom,

c) kvantitatívnym regulovaním výroby, odbytu a spo-
treby (ïalej len �kvotácia�).

(3) Intervenèná cena je cena výrobku pri jeho pre-
bytku na trhu v �tandardnej kvalite, prièom zoh¾adòu-
je priemerné náklady na jeho výrobu. Jej vý�ku usta-
noví v�eobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá

1) § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskor�ích predpisov.
2) § 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 30/1992 Zb. o Slovenskej po¾nohospodárskej a potravinárskej komore.
3) § 9 zákona è. 240/1998 Z. z. o po¾nohospodárstve a o zmene a doplnení ïal�ích zákonov.
4) Napríklad oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 158/1997 Z. z. o podpísaní Európskej dohody o pridru�ení

uzatvorenej medzi Európskymi spoloèenstvami a ich èlenskými �tátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej,
oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o zalo�ení Svetovej obchodnej
organizácie.
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Ministerstvo financií Slovenskej republiky na návrh
ministra pod¾a § 6 ods. 2 písm. a).

(4) Èinnosti uvedené v odseku 2 vykonáva agentúra
vo vlastnom mene.

(5) Agentúra mô�e vykonáva� èinnosti uvedené v od-
seku 2 písm. a) a b) aj prostredníctvom podnikate¾ov
na základe uzatvorenej zmluvy, pod¾a výberu z ob-
chodnej sú�a�e,5) ktorí
a) majú oprávnenie na podnikanie v tejto oblasti po-

d¾a osobitného predpisu,6)
b) vlastnia vhodné zariadenia a pou�ívajú vhodné

technológie pod¾a èinnosti a výrobku.

(6) Organizovanie trhu pod¾a tohto zákona sa vz�a-
huje na výrobky pôvodom zo Slovenskej republiky a na
podnikate¾ov, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky.

(7) Na predaj výrobkov získaných intervenèným ná-
kupom sa zmluvy uzatvárajú na základe obchodnej
verejnej sú�a�e alebo na neobchodné úèely7) za dohod-
nutú cenu.

§ 5

(1) �tátny intervenèný nákup výrobkov mo�no usku-
toèni�, ak v urèenom období ustanoveným spôsobom
zistená cena výrobku dosahovaná na vymedzenom
trhu poklesne pod vopred urèenú cenovú úroveò.

(2) Výrobky nakúpené �tátnym intervenèným náku-
pom mo�no doda� na trh, ak v urèenom období usta-
noveným spôsobom zistená cena výrobku dosahovaná
na vymedzenom trhu presiahne vopred urèenú cenovú
úroveò.

§ 6

(1) Výrobky, ktoré podliehajú organizovaniu trhu
pod¾a tohto zákona, urèuje vláda Slovenskej republi-
ky, ktorá na návrh ministra schva¾uje aj zásady orga-
nizovania a podpory trhu s urèitým druhom výrobkov
alebo ich skupinou, v ktorých najmä urèí spôsob or-
ganizovania trhu pod¾a tohto zákona a pod¾a osobit-
ných predpisov.8)

(2) V súlade so zásadami pod¾a odseku 1 alebo na
základe vyhodnotenia informácií pod¾a § 9 na návrh
ministra bez zbytoèného odkladu pod¾a osobitných
predpisov8)
a) Ministerstvo financií Slovenskej republiky

1. zaraïuje do zoznamu tovaru s regulovanými ce-
nami výrobky pod¾a tohto zákona,

2. urèuje ceny a vyhlasuje rozhodnutia o regulácii
cien,

b) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1. zaraïuje do zoznamu tovaru, ktorého vývoz alebo

dovoz vy�aduje úradné povolenie (licencia), výrob-
ky pod¾a tohto zákona,

2. ude¾uje úradné povolenie na vývoz a dovoz výrob-
kov (licencia) a urèuje ich podmienky,

c) Správa �tátnych hmotných rezerv Slovenskej re-
publiky
1. dopåòa zásoby výrobkov do �tátnych hmotných

rezerv,
2. uvo¾òuje zásoby na trh.

§ 7

Dovoz a vývoz výrobkov

(1) Dovoz výrobkov na územie Slovenskej republiky
a vývoz výrobkov z územia Slovenskej republiky mo�-
no uskutoèni� len na základe predlo�enia licencie na
dovoz alebo vývoz výrobkov udelenej pod¾a osobitného
predpisu9) a platnej v deò prijatia colného vyhláse-
nia.10)

(2) Vydanie licencie je podmienené zlo�ením zábez-
peky zo strany �iadate¾a o udelenie licencie zabezpe-
èujúcej záväzok dovozu alebo vývozu výrobkov poèas
platnosti licencie. Zábezpeka prepadne celkom alebo
sèasti v prospech agentúry, ak sa vývoz alebo dovoz
výrobkov neuskutoèní celkom alebo sèasti v priebehu
platnosti licencie okrem mimoriadnych udalostí (prí-
rodné katastrofy, �trajk, havárie, vyhlásenie výnimoè-
ného stavu a pod.) alebo sa uskutoèní v rozpore s pod-
mienkami licencie.

(3) Na dosiahnutie úèelu zákona mo�no zavies� zá-
kaz alebo obmedzenie dovozu a vývozu výrobkov alebo
iné opatrenia na ochranu domáceho trhu s výrobkami
pod¾a osobitných predpisov11) a v súlade s právami
a záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv,
ktorými je Slovenská republika viazaná.12)

§ 8

(1) Podrobnosti o podmienkach uplatòovania opat-
rení na organizovanie trhu s výrobkami (ïalej len �tr-
hový poriadok�) pre jednotlivé oblasti trhu s výrobka-
mi ustanoví v�eobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.

  5) § 281 Obchodného zákonníka.
  6) Zákon è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní (�ivnostenský zákon) v znení neskor�ích predpisov.
  7) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 82/1994 Z. z. o �tátnych hmotných rezervách v znení zákona è. 169/2001 Z. z.
  8) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách, zákon è. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so

zahranièím v znení neskor�ích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 82/1994 Z. z.
  9) § 56 zákona è. 42/1980 Zb.
10) Zákon è. 238/2001 Z. z. Colný zákon.
11) Napríklad § 56 zákona è. 42/1980 Zb., § 4 a� 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej

starostlivosti, zákon è. 59/1997 Z. z. o ochrane pred dumpingom pri dovoze tovaru, zákon è. 214/1997 Z. z. o ochranných opatreniach
pri dovoze, zákon è. 226/1997 Z. z. o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, zákon è. 240/1998 Z. z. o po¾nohospodárstve a o zmene
a doplnení ïal�ích zákonov v znení zákona è. 361/2000 Z. z., § 45 a� 50 zákona è. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých ïal�ích zákonov, zákon è. 238/2001 Z. z.

12) Napríklad oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 152/2000 Z. z.
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(2) Trhový poriadok upraví najmä
a) druh, mno�stvo a kvalitu výrobkov podliehajúcich

uplatòovaniu opatrení na organizovanie trhu s vý-
robkami,

b) okruh úèastníkov trhu, voèi ktorým sa budú uplat-
òova� opatrenia na organizovanie trhu,

c) podrobnosti realizácie cenovej regulácie a cenového
monitoringu,

d) podmienky �tátneho intervenèného nákupu,
e) podmienky predaja výrobkov,
f) podmienky a spôsob uskutoènenia kvotácie,
g) postup pri uskutoèòovaní výberových konaní pod¾a

tohto zákona,
h) podrobnosti vytvárania informaèných databáz

a pou�ívania informaèného systému,
i) obdobie uplatòovania jednotlivých opatrení na or-

ganizovanie trhu.

(3) Trhové poriadky vyhlasuje ministerstvo v dosta-
toènom èasovom predstihu, ktorý je odvodený od bio-
logických vlastností výrobkov; ich uplatnenie na
jednotlivých kupujúcich a predávajúcich mo�no pod-
mieni� uzatvorením zmluvy medzi nimi zodpovedajúcej
tomuto èasovému úseku alebo s pou�itím urèených
obchodných podmienok.13)

§ 9

(1) Na dosiahnutie úèelu zákona je agentúra opráv-
nená vy�adova� od príslu�ných orgánov �tátnej správy
a od podnikate¾ov s ich súhlasom údaje o cenách vý-
robkov, o dovoze a vývoze výrobkov, o obchode s vý-
robkami.

(2) Výrobca a spracovate¾ sú povinní vies� evidenciu
o mno�stve  a odbyte výrobkov, ktoré sú predmetom
organizovania trhu, a túto na po�iadanie bezplatne
odovzda� agentúre.

(3) Agentúra mô�e údaje pod¾a odsekov 1 a 2 po-
skytnú� samosprávnemu orgánu2) zastupujúceho pod-
nikate¾a daného druhu výrobku na úèely uplatnenia
ochranného opatrenia pod¾a osobitných predpisov.14)

 § 10

(1) Èinnosti uvedené v § 4 ods. 2 písm. a) a b)
v druhu ovocie a zelenina, ryby a rybie výrobky vyko-
návajú právnické osoby, ktoré boli na tento úèel uzna-
né ministerstvom.

(2) Ministerstvo mô�e vyda� potvrdenie o uznaní len

právnickej osobe, ktorá zdru�uje15) alebo bola zalo�e-
ná16) z výrobcov vyrábajúcich druh výrobku uvedené-
ho v odseku 1.

(3) Kontrolu dodr�ania podmienok uznania vykoná-
va agentúra. Ak agentúra zistí nedodr�anie podmienok
uznania, navrhne ministerstvu zru�enie potvrdenia
o uznaní.

(4) Na vydanie potvrdenia o uznaní a na jeho zru�enie
sa nevz�ahujú v�eobecné predpisy o správnom konaní.

§ 11

(1) �tátny fond trhovej regulácie v po¾nohospodár-
stve Slovenskej republiky (ïalej len �fond�) sa zru�uje.

(2) Odo dòa zru�enia fondu prechádzajú do správy
agentúry
a) peòa�né prostriedky v správe fondu,
b) majetok v správe fondu,
c) práva a povinnosti fondu vyplývajúce z pracovno-

právnych vz�ahov a z iných vz�ahov,
d) poh¾adávky a záväzky fondu.

§ 12

Nariadenie vlády Slovenskej republiky ustanoví po-
drobnosti upravujúce spoloèný trh a obchod s vybra-
nými po¾nohospodárskymi výrobkami, ktorými sa ro-
zumejú produkty rastlinnej a �ivoèí�nej výroby,
rybolovu, ovocie a zelenina, ako aj výrobky po prvot-
nom spracovaní priamo súvisiace s týmito produktami
na vykonanie èl. 64 ods. 5 Európskej dohody o pridru-
�ovaní uzatvorenej medzi Európskymi spoloèenstvami
a ich èlenskými �tátmi na jednej strane a Slovenskou
republikou na strane druhej.17)

§ 13

Zru�uje sa zákon Slovenskej národnej rady
è. 270/1991 Zb. o �tátnom fonde trhovej regulácie
v po¾nohospodárstve Slovenskej republiky v znení zá-
kona Národnej rady Slovenskej republiky è. 14/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 188/1993 Z. z. a zákona è. 240/1998 Z. z.

§ 14

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.

13) § 273 Obchodného zákonníka.
14) Zákon è. 59/1997 Z. z., zákon è. 214/1997 Z. z., zákon è. 226/1997 Z. z.
15) § 20f Obèianskeho zákonníka.
16) § 56 Obèianskeho zákonníka.
17) Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 158/1997 Z. z.
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492

Z Á K O N
z 9. novembra 2001,

ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z.
o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 154/1999  Z. z. a zákona è. 397/2001 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V § 1 sa vypú��ajú slová �fyzických osôb�.

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:
�1) Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov.�.

3. V § 2 ods. 1 sa vypú��ajú slová �a spravuje�
a slová �fyzických osôb�.

4. § 3 znie:

�§ 3

Vymedzenie niektorých pojmov

(1) Vkladom sa na úèely tohto zákona rozumie závä-
zok banky alebo poboèky zahraniènej banky voèi fyzic-
kej osobe alebo právnickej osobe urèenej týmto záko-
nom (ïalej len �vkladate¾�) na výplatu peòa�ných
prostriedkov, ktoré banke alebo poboèke zahraniènej
banky zveril vkladate¾ pri bankovom obchode2a) vyko-
nanom vo svojom mene a na svoj úèet alebo ktoré
banka alebo poboèka zahraniènej banky prijala ako
platby v prospech vkladate¾a, a to vrátane úrokov
a iných majetkových výhod spojených so zverením
týchto peòa�ných prostriedkov, vrátane vkladov pod¾a
odseku 2.

(2) Za vklad sa na úèely tohto zákona pova�uje aj
a) vklad, ktorý je pod¾a záznamov vykonaných bankou

alebo poboèkou zahraniènej banky pred dòom, keï
sa vklady stali nedostupnými pod¾a odseku 5, ve-
dený pre viac vkladate¾ov s rozsahom údajov o ka�-
dom vkladate¾ovi najmenej pod¾a odseku 4 písm. a)
(ïalej len �spoloèný vklad�),

b) notárska úschova3) ulo�ená v banke alebo v poboè-
ke zahraniènej banky, ak oprávneným príjemcom
peòa�ných prostriedkov z tejto úschovy je alebo má
by� osoba, ktorej vklady sú chránené týmto záko-
nom, a ak pred dòom, keï sa vklady stali nedostup-
nými pod¾a odseku 5, notár, spravujúci túto notár-
sku úschovu, doruèil príslu�nej banke alebo

poboèke zahraniènej banky písomné oznámenie
s údajmi o ka�dom oprávnenom príjemcovi najme-
nej v rozsahu pod¾a odseku 4 písm. a).

(3) Vklady pod¾a odsekov 1 a 2 sú, s výnimkou vkla-
dov pod¾a odseku 4, chránené v rozsahu a za podmie-
nok ustanovených týmto zákonom, ak vkladate¾om je
a) fyzická osoba,
b) nadácia,4) neinvestièný fond,4a) nezisková organizá-

cia poskytujúca v�eobecne prospe�né slu�by,5)
zdru�enie obèanov5a) alebo spoloèenstvo vlastníkov
bytov a nebytových priestorov,5b)

c) právnická osoba, ktorá nie je uvedená v písme-
ne b), s výnimkou
1. banky,5c) obchodníka s cennými papiermi,5d) kto-

rý nie je bankou, centrálneho depozitára eviden-
cie zaknihovaných cenných papierov,5d) burzy
cenných papierov,5e) komoditnej burzy,5f) správ-
covskej spoloènosti vrátane majetku v podielovom
fonde,5g) pois�ovne,5h) doplnkovej dôchodkovej po-
is�ovne,5i) po�ty,5j) právnickej osoby prevádzkujú-
cej lotérie alebo iné podobné hry5k) a s výnimkou
Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,

2. slovenskej právnickej osoby neuvedenej v bode 1
alebo zahraniènej právnickej osoby, ktorá má èo
len èiastoène rovnaký predmet èinnosti ako nie-
ktorá z právnických osôb uvedených v bode 1,5l)

3. právnickej osoby neuvedenej v bode 1 alebo 2,
ktorá pod¾a osobitného zákona5m) musí povinne
ma� úètovnú závierku overenú audítorom,

4. �tátu, �tátneho fondu, obce, vy��ieho územného
celku, ich rozpoètovej organizácie alebo príspev-
kovej organizácie a orgánov verejnej moci,5n)

5. právnickej osoby zriadenej zákonom a neuvede-
nej v bodoch 1 a� 4.

(4) Týmto zákonom nie je chránený
a) vklad, ktorý pod¾a záznamov vykonaných bankou

alebo poboèkou zahraniènej banky pred dòom, keï
sa vklady stali nedostupnými pod¾a odseku 5, nie
je vedený pre vkladate¾a najmenej v rozsahu údajov
o vkladate¾ovi, ktorými sú
1. meno, priezvisko, rodné èíslo7a) alebo dátum na-

rodenia a adresa trvalého pobytu vkladate¾a, ak
je vkladate¾om fyzická osoba,

2. názov, identifikaèné èíslo, ak je pridelené, a adre-
sa sídla vkladate¾a, ak je vkladate¾om  právnická
osoba, ktorej vklady sú chránené týmto zákonom,
ako aj meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu
osoby alebo osôb, ktoré sú �tatutárnym orgánom
alebo èlenmi �tatutárneho orgánu tejto právnic-
kej osoby,
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b) vklad na doruèite¾a,7b) najmä vklad na vkladnej
kni�ke na doruèite¾a a vklad vo forme cenného
papiera na doruèite¾a,

c) vklad vo forme verejne obchodovate¾ného cenného
papiera,5d)

d) vklad vo forme dlhopisu, zmenky alebo �eku,
e) spoloèný vklad, ak nie sú splnené podmienky pod¾a

odseku 2 písm. a),
f) vklad, ktorým je notárska úschova,3) ak nie sú

splnené podmienky pod¾a odseku 2 písm. b).

(5) Vklad sa pova�uje za nedostupný, ak ide o vklad
a) ulo�ený v banke alebo v poboèke zahraniènej ban-

ky, ktorá bola pod¾a § 8 ods. 3 vyhlásená za ne-
schopnú vypláca� vklady,

b) ulo�ený v banke alebo v poboèke zahraniènej ban-
ky, ktorej súd pozastavil nakladanie s vkladmi roz-
hodnutím vydaným v konaní pod¾a osobitného zá-
kona,6) ak sa toto rozhodnutie stalo vykonate¾ným
pred vyhlásením pod¾a § 8 ods. 3.

(6) Bankami a poboèkami zahranièných bánk sa na
úèely tohto zákona rozumejú banky1) a poboèky zahra-
nièných bánk,1) ktoré sú povinné zúèastni� sa na
ochrane vkladov pod¾a tohto zákona (§ 4); za banku
alebo poboèku zahraniènej banky sa na úèely tohto
zákona pova�uje aj právnická osoba, ktorej bolo odo-
braté bankové povolenie alebo ktorej zaniklo bankové
povolenie,7) a to a� do vyplatenia v�etkých vkladov
chránených týmto zákonom.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 2a, 3, 4, 4a, 5, 5a,
5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k, 5l, 5m, 5n, 7, 7a
a 7b znejú:
�2a) § 2 ods. 1 a 2 a § 23 ods. 4 zákona è. 483/2001 Z. z.
    3) § 70 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb.

o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok).
    4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è.  207/1996 Z. z.

o nadáciách v znení zákona è. 147/1997 Z. z.
  4a) Zákon è. 147/1997 Z. z. o neinvestièných fondoch a o doplnení

zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1996 Z. z.
    5) Zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytu-

júcich v�eobecne prospe�né slu�by.
  5a) Zákon è. 83/1990 Zb. o zdru�ovaní obèanov v znení neskor�ích

predpisov.
  5b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z.

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskor�ích
predpisov.

  5c) Zákon è. 483/2001 Z. z.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 310/1992 Zb. o stavebnom
sporení v znení neskor�ích predpisov.

  5d) Zákon è. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskor�ích
predpisov.

  5e) Zákon è. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov v znení
zákona è. 483/2001 Z. z.

  5f) Zákon è. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z.

  5g) Zákon è. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení
neskor�ích predpisov.

  5h) Zákon Slovenskej národnej rady è. 24/1991 Zb. o pois�ovníctve
v znení neskor�ích predpisov.

   5i) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z.
o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 409/2000
Z. z.

   5j) Zákon è. 222/1946 Zb. o po�te (po�tový zákon).
  5k) Zákon Slovenskej národnej rady è. 194/1990 Zb. o lotériách

a iných podobných hrách v znení neskor�ích predpisov.
   5l) Napríklad § 99f ods. 1 zákona è. 600/1992 Zb. v znení zákona

è. 331/2000 Z. z.

 5m) Napríklad § 20 zákona è. 563/1991 Zb. o úètovníctve v znení
zákona è. 336/1999 Z. z.

  5n) Napríklad zákon è. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finanèný trh
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon è. 136/2001
Z. z. o ochrane hospodárskej sú�a�e a o zmene a doplnení zá-
kona Slovenskej národnej rady è. 347/1990 Zb. o organizácii
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov �tátnej správy
Slovenskej republiky v znení neskor�ích predpisov, zákon
è. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskor�ích pred-
pisov.

    7) § 63 a 64 zákona è. 483/2001 Z. z.
  7a) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 301/1995

Z. z. o rodnom èísle.
 
7b) § 879d zákona è. 40/1964 Zb. Obèianskeho zákonníka v znení

zákona è. 261/2001 Z. z.�.

5. V § 4 ods. 1 sa vypú��ajú slová �fyzických osôb�
a na konci sa bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa
tieto slová: �ak tento zákon neustanovuje inak.�.

6. V § 4 ods. 6 sa vypú��ajú slová �fyzických osôb�.

7. V § 4 ods. 7 sa slová �od fyzickej osoby� nahrádza-
jú slovami �chráneného týmto zákonom�.

8. V § 4 ods. 8 sa na konci prvej vety pripájajú slová
�ani predmetom reklamy.8)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:
�8) Zákon è. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov.�.

9. V § 5 odsek 4 znie:
�(4) Mimoriadny príspevok je príspevok banky, ktorý

slú�i na doplnenie zdrojov fondu urèených na výplatu
náhrad za nedostupné vklady, a to v prípade potreby
doplnenia zdrojov fondu na výdavky z dôvodu výplaty
náhrad za nedostupné vklady alebo z dôvodu spláca-
nia úveru pou�itého na zabezpeèenie výplaty náhrad
za nedostupné vklady.�.

10. V § 6 ods. 2 sa slová �0,3 % z hodnoty vkladov
(§ 3 ods. 1) v banke� nahrádzajú slovami �0,75 %
z hodnoty vkladov v banke chránených týmto záko-
nom, a to� a na konci odseku sa pripája táto veta:
�Vý�ka roèného príspevku na roky, poèas ktorých fond
spláca úver pou�itý na zabezpeèenie výplaty náhrad za
nedostupné vklady, sa rovná hornej hranici rozpätia
sadzby roèného príspevku; vý�ku roèného príspevku
na roky, poèas ktorých fond nemá vytvorené vlastné
finanèné zdroje na zabezpeèenie výplaty náhrad naj-
menej vo vý�ke 1,5 % z celkovej hodnoty v�etkých
vkladov chránených týmto zákonom, fond urèuje len
v hornej polovici rozpätia sadzby roèného príspevku.�.

11.V § 6 sa vypú��a odsek 3.

Doteraj�ie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.

12. V § 6 odsek 3 znie:
�(3) Vý�ku mimoriadneho príspevku urèuje fond

[§ 17 ods. 1 písm. j)] pre v�etky banky rovnako v roz-
pätí od 0,1 % do 1,0 % z hodnoty vkladov v banke
chránených týmto zákonom, a to pod¾a ich priemerné-
ho stavu za kalendárny �tvr�rok, ktorý predchádza
dòu splatnosti mimoriadneho príspevku.�.

13. §  7 sa dopåòa odsekmi  5, 6 a 7, ktoré znejú:
�(5) Banka, v ktorej sa vklady stali nedostupnými
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pod¾a § 3 ods. 5, nie je povinná uhrádza� fondu prí-
spevky, ktorých splatnos� nastala po dni, keï sa vkla-
dy v tejto banke stali nedostupnými.

(6) Banka, ktorá neuhradí riadne a vèas príspevok
fondu, je povinná z dl�nej sumy príspevku zaplati�
fondu úroky z ome�kania vo vý�ke pod¾a osobitného
predpisu.9a)

(7) Ustanovením odseku 6 nie je dotknutá zodpoved-
nos� banky pod¾a osobitných predpisov.9b)�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 9a a 9b znejú:
�9a) §  517 ods. 2 Obèianskeho zákonníka.

§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 87/1995 Z. z.,
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obèianskeho zá-
konníka.

  9b) Napríklad § 50 a� 65 zákona è. 483/2001 Z. z.�.

14. Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:
�11) § 53 a� 62 zákona è. 483/2001 Z. z.�.

15. V §  8 ods. 6 prvá a druhá veta znejú:
�Dòom, keï sa vklady v banke stali nedostupnými

pod¾a §  3 ods. 5, a� do skonèenia vyplácania náhrad
pod¾a § 10 ods. 1 a 2 sa pozastavuje nakladanie
s vkladmi v banke, postupovanie poh¾adávok proti
banke z nedostupných vkladov a zapoèítavanie vzá-
jomných poh¾adávok medzi bankou a inými osobami,
ak tento zákon neustanovuje inak. Na rovnaké obdobie
sa banke zakazuje prijíma� ïal�ie vklady, poskytova�
úvery, bankové záruky a dokumentárne akreditívy
a uzatvára� iné obchody, ktorými sa zvy�ujú poh¾adáv-
ky alebo záväzky banky voèi iným osobám; nezastavu-
je sa prijímanie splátok úverov poskytnutých bankou
ani ich príslu�enstva.�.

16. V  § 9 ods. 1 sa slová �§ 3 ods. 3� nahrádzajú
slovami �§ 3 ods. 5� a vypú��a sa slovo �fyzická�.

17. V § 9 odseky 2 a 3 znejú:
�(2) Za nedostupný vklad chránený týmto zákonom,

ktorého vý�ka sa zis�uje pod¾a odsekov 3 a 4 a pod¾a
§ 10 ods. 8, poskytuje fond
a) náhradu vo vý�ke 90 % z nedostupného vkladu,
b) v súhrne jednému vkladate¾ovi alebo inej osobe

oprávnenej pod¾a tohto zákona náhradu pod¾a pís-
mena a) najviac vo vý�ke sumy, ktorá sa rovná
prepoètu 20 000 EUR na slovenské koruny pod¾a
kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska
ku dòu, keï sa vklady v banke stali nedostupnými
pod¾a § 3 ods. 5; týmto ustanovením nie je dotknu-
té ustanovenie § 28a.

(3) Na úèely výpoètu vý�ky náhrady za nedostupné
vklady sa spoèítavajú v�etky týmto zákonom chránené
nedostupné vklady toho istého vkladate¾a v jednej
banke vrátane jeho podielov na spoloèných vkladoch
a na notárskych úschovách chránených týmto záko-
nom, a to pod¾a stavu ku dòu, keï sa vklady v banke
stali nedostupnými pod¾a § 3 ods. 5. Pri ka�dom spo-
loènom vklade platí, �e ka�dý z vkladate¾ov má rovna-
ký podiel, ak sa hodnovernými dokladmi nepreuká�u
iné podiely jednotlivých vkladate¾ov. Úroky a iné ma-
jetkové výhody spojené s nedostupným vkladom sa na
úèely výpoètu vý�ky náhrady vypoèítajú pod¾a stavu
ku dòu, keï sa vklady v banke stali nedostupnými

pod¾a § 3 ods. 5, a pripoèítajú sa k nedostupnému
vkladu vkladate¾a. Takto zistená vý�ka nedostupného
vkladu sa na úèely výpoètu náhrady zní�i o v�etky
premlèané vklady13a) a tie� o v�etky záväzky vkladate¾a
voèi banke pod¾a stavu ku dòu, keï sa vklady stali
nedostupnými pod¾a § 3 ods. 5.�.

18. V § 9 ods. 6 sa za slovo �banke15)� vkladá slovo
�kedyko¾vek� a slová �K tomuto dòu� sa nahrádzajú
slovami �Za toto obdobie�.

19. Poznámka pod èiarou k odkazu 15 znie:
�15) § 35 zákona è. 483/2001 Z. z.�.

20. V § 10 ods. 1 sa slová �§ 3 ods. 3� nahrádzajú
slovami �§ 3 ods. 5�.

21. V § 10 ods. 2 v prvej vete sa slová �§ 3 ods. 3�
nahrádzajú slovami �§ 3 ods. 5� a v druhej vete sa
slová �od vyhlásenia pod¾a § 8 ods. 3� nahrádzajú
slovami �odo dòa, keï sa vklady v banke stali nedo-
stupnými pod¾a § 3 ods. 5�.

22. V § 10 ods. 3 sa slová �§ 3 ods. 3� nahrádzajú
slovami �§ 3 ods. 5�.

23. V § 10 ods. 4 v prvej vete sa vypú��ajú slová
�,v ktorej sa vklady stali nedostupnými pod¾a § 3
ods. 3� a vypú��a sa �tvrtá veta.

24. V § 10 ods. 5 prvá a� �tvrtá veta znejú:
�Osoba, ktorá si uplatòuje právo na náhradu za

nedostupný vklad, musí preukáza� pod¾a druhu vkla-
du, �e má právo na výplatu náhrady za tento vklad;
toto právo sa preukazuje najmä dokladom o vklado-
vom vz�ahu alebo rozhodnutím súdu alebo iného prí-
slu�ného orgánu verejnej moci. Fyzická osoba, ktorá
si uplatòuje právo na náhradu, musí zároveò preuká-
za� svoju toto�nos�; právnická osoba, ktorá si uplat-
òuje právo na náhradu, musí zároveò predlo�i� výpis
z úradného registra alebo z inej úradnej evidencie,
v ktorej je zapísaná, nie star�í ako jeden mesiac pred
uplatnením práva na náhradu. Zástupca vkladate¾a
musí preukáza� aj svoju toto�nos� a odovzda� doklad
alebo úradne osvedèenú kópiu dokladu, z ktorého
vyplýva oprávnenie zástupcu na zastupovanie; ak ide
o právnickú osobu, za ktorú neuplatòuje právo na
náhradu jej �tatutárny orgán, musí by� na tomto do-
klade úradne osvedèený podpis �tatutárneho orgánu
tejto právnickej osoby. Ak vkladate¾ alebo jeho zákon-
ný zástupca koná prostredníctvom splnomocnenca,
splnomocnenec musí preukáza� tie� svoju toto�nos�
a odovzda� splnomocnenie s úradne osvedèeným pod-
pisom splnomocnite¾a; ak je splnomocnite¾om práv-
nická osoba, na splnomocnení musí by� úradne osved-
èený podpis �tatutárneho orgánu tejto právnickej
osoby.�.

25. V § 10 ods. 8 sa slová �§ 3 ods. 3� nahrádzajú
slovami �§ 3 ods. 5�.

26. V § 10 ods. 9 sa slová �od zaèatia vyplácania
náhrad pod¾a odseku 1� nahrádzajú slovami �odo dòa,
keï sa vklady v banke stali nedostupnými pod¾a § 3
ods. 5�.
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27. § 11 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
�(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, na právne

vz�ahy medzi fondom a bankou, za ktorú fond vyplatil
náhrady za nedostupné vklady, sa primerane pou�ijú
ustanovenia osobitného predpisu o ruèení.15ea)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 15ea znie:
�15ea) § 492 a § 546 a� 550 Obèianskeho zákonníka.�.

28. V § 12 ods. 1 v prvej vete sa slová �pred vyhlá-
sením banky za neschopnú vypláca� vklady� nahrá-
dzajú slovami �predtým, ako sa vklady v banke stanú
nedostupnými,� a slová v tretej vete �ktorá bola vyhlá-
sená za neschopnú vypláca� vklady, kontrolu vypláca-
nia náhrad� sa nahrádzajú slovami �v ktorej sa vklady
stali nedostupnými, a v banke, prostredníctvom ktorej
fond zabezpeèuje vyplácanie náhrad, kontrolu správ-
nosti plnenia ich úloh�.

29. V § 12 ods. 3 sa slová �schválené Národnou ban-
kou Slovenska� nahrádzajú slovami �po predchádza-
júcom súhlase Národnej banky Slovenska�.

30. V § 12 ods. 4 písm. d) sa slová �§ 3 ods. 3
písm. b)� nahrádzajú slovami �§ 3 ods. 5 písm. b)�.

31. V § 12 ods. 4 písm. e) sa slová �vklady (§ 3
ods. 1)� nahrádzajú slovami �vklady chránené týmto
zákonom�.

32. V § 12 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:
�alebo spôsobom a za podmienok ustanovených oso-
bitným predpisom.1)�.

33. §  12 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
�(6) Fond je v rozsahu potrebnom na zabezpeèenie

plnenia jeho úloh pod¾a tohto zákona oprávnený spo-
lupracova� a vymieòa� si informácie s Národnou ban-
kou Slovenska, s osobami, ktorých prostredníctvom
fond zabezpeèuje vyplácanie náhrad, a s in�titúciami
systémov ochrany bankových vkladov v iných �tá-
toch.�.

34. V §  13 ods.  1 písm.  d) sa slová �ktoré pre�li na
fond� nahrádzajú slovami �ktoré fond nadobudol�.

35. §  13 ods.  1 sa dopåòa písmenom e), ktoré znie:
�e) ïal�ie príjmy pod¾a osobitných zákonov.�.

36. V § 13 ods. 4 písm. c) sa slovo �pô�ièky� nahrá-
dza slovom �úveru� a slovo �pô�ièka� sa nahrádza slo-
vom �úver�.

37. §  13 ods.  4 sa dopåòa písmenom e), ktoré znie:
�e) úhradu ïal�ích výdavkov pod¾a osobitných záko-

nov.�.

38. V § 16 odsek 2 znie:

�(2) Rada fondu sa skladá zo siedmich èlenov; jej
funkèné obdobie je �tvorroèné. Piatich èlenov Rady
fondu volia a odvolávajú zástupcovia bánk, na ktoré
sa vz�ahuje povinnos� uhrádza� príspevky fondu, na
schôdzi zástupcov bánk pod¾a odseku 3, ak tento zá-
kon neustanovuje inak. Jedným èlenom Rady fondu je
zástupca Národnej banky Slovenska, ktorého vymenú-

va a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska.
Jedným èlenom Rady fondu je zástupca Ministerstva
financií Slovenskej republiky (ïalej len �minister-
stvo�), ktorého zo zamestnancov ministerstva vymenú-
va a odvoláva minister financií. Ka�dý èlen Rady fondu
má jeden hlas.�.

39. §  16 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
�(3) Zástupcovia jednotlivých bánk na schôdzu zá-

stupcov bánk sú urèení �tatutárnym orgánom príslu�-
nej banky a na schôdzi zástupcov bánk majú hlasy
v takom vzájomnom pomere, aký tvoria riadne prí-
spevky a mimoriadne príspevky jednotlivých bánk
uhradené fondu za obdobie od predchádzajúcej schô-
dze zástupcov bánk. Ka�dá banka mô�e na schôdzi
zástupcov bánk navrhnú� zvolenie najviac jedného
èlena Rady fondu. O priebehu schôdze zástupcov bánk
a o výsledku vo¾by èlenov Rady fondu sa vyhotovuje
notárska zápisnica.�.

40. V § 17 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: �ak tento zákon neustanovuje inak,�.

41. V § 17 ods. 1 písm. j) sa slová �príspevkov bánk
pod¾a §  6 ods. 2 a 4� nahrádzajú slovami �riadnych
príspevkov a mimoriadnych príspevkov�.

42. V § 17 ods. 1 písmeno k) znie:
�k) schva¾ova� v�eobecné podmienky vyplácania ná-

hrad za nedostupné vklady v bankách,�.

43. V § 17 ods. 1 písm. l) sa slovo �pô�ièku� nahrá-
dza slovom �úver�.

44. V § 18 ods.  1 sa slovo ��tyroch� nahrádza slo-
vom �dvoch�.

45. § 20 ods. 2 znie:
�(2) Tromi èlenmi Dozornej rady fondu sú zástupco-

via bánk, ktorých volí a odvoláva rada na základe
návrhov bánk. Jedným èlenom Dozornej rady fondu je
zástupca Národnej banky Slovenska, ktorého vymenú-
va a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska.
Jedným èlenom Dozornej rady fondu je zástupca mi-
nisterstva, ktorého zo zamestnancov ministerstva vy-
menúva a odvoláva minister financií.�.

46. V § 21a vrátane nadpisu sa slovo �kancelária� vo
v�etkých tvaroch nahrádza slovom �úrad� v príslu�-
nom tvare.

47. V § 25 ods. 3 sa slová �Poèas re�trukturalizácie
bánk uvedených v odseku 1, najviac v�ak poèas �ies-
tich rokov od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona,�
nahrádzajú slovami �Do dòa, ktorým sa Slovenská
republika stane èlenom Európskych spoloèenstiev
a Európskej únie,� a vypú��ajú sa slová �a k)�.

48. V § 25 ods. 4 sa slová �Poèas re�trukturalizácie
bánk uvedených v odseku 1, najviac v�ak poèas �ies-
tich rokov od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona,�
nahrádzajú slovami �Do dòa, ktorým sa Slovenská
republika stane èlenom Európskych spoloèenstiev
a Európskej únie,� a slová �Ministerstva financií Slo-
venskej republiky (ïalej len �ministerstvo�) minister�
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sa nahrádzajú slovami �ministerstva minister finan-
cií�.

49. V § 25 sa vypú��a odsek 5.

Doteraj�í odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 5.

50. V § 25 ods.  5 sa slová �schôdzu rady� nahrádza-
jú slovami �prvú schôdzu zástupcov bánk� a na konci
sa pripája táto veta: �Na prvej schôdzi zástupcov bánk
majú zástupcovia jednotlivých bánk hlasy v takom
vzájomnom pomere, aký tvoria riadne príspevky a mi-
moriadne príspevky jednotlivých bánk uhradené fon-
du za obdobie od vzniku fondu do uskutoènenia tejto
prvej schôdze.�.

51. V § 26 ods. 1 v prvej a druhej vete sa slová
�fyzických osôb� nahrádzajú slovami �osôb, ktorých
vklady sú chránené týmto zákonom�.

52. V § 26 ods. 3 sa vypú��a slovo �fyzických� a za
slovo �prostriedky� sa vkladá èiarka a slová �ktoré na
òu pripadajú pod¾a odsekov 1 a 2,�.

53. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 28a

Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. decembra 2001

(1) Za vklad chránený týmto zákonom, ktorý sa stal
nedostupným pod¾a § 3 ods. 5 pred dòom, keï sa
Slovenská republika stane èlenom Európskych spolo-
èenstiev a Európskej únie, patrí jednému vkladate¾ovi
alebo inej osobe oprávnenej pod¾a tohto zákona náhra-
da od fondu vo vý�ke pod¾a § 9 ods. 2 písm. a); v sú-
hrne v�ak jednému vkladate¾ovi alebo inej oprávnenej
osobe patrí pri vzniku nedostupnosti vkladov v èase
od 1. decembra 2001 do 30. júna 2002 vrátane naj-
viac náhrada vo vý�ke tridsa�násobku a pri vzniku
nedostupnosti vkladov po 30. júni 2002 najviac ná-
hrada vo vý�ke �tyridsa�násobku priemernej mesaènej
mzdy v Slovenskej republike za posledné �tyri �tvr�ro-
ky pod¾a zistení �tatistického úradu Slovenskej repub-
liky známych ku dòu, keï sa vklady stali nedostupný-
mi. Takto zistené násobky priemernej mesaènej mzdy
sa zaokrúh¾ujú na celé stovky nahor.

(2) Ak bude zistený a zaokrúhlený násobok pod¾a
odseku 1 vy��í ako suma, ktorá sa rovná prepoètu
20 000 EUR na slovenské koruny pod¾a kurzu vyhlá-
seného Národnou bankou Slovenska ku dòu, keï sa
vklady v banke stali nedostupnými pod¾a § 3 ods. 5,
patrí jednému vkladate¾ovi alebo inej oprávnenej oso-
be náhrada od fondu najviac vo vý�ke sumy, ktorá sa
rovná takémuto prepoètu 20 000 EUR na slovenské
koruny.

(3) Nárok na náhradu a vý�ka náhrady za vklad
chránený týmto zákonom, ktorý sa stal nedostupným
pod¾a § 3 ods. 5 pred 1. decembrom 2001, sa posu-
dzuje a zis�uje pod¾a predpisov platných do 1. decem-
bra 2001.

(4) Roèný príspevok stavebnej sporite¾ne20) je od
1. decembra 2001 do 31. decembra 2002 50 % z urèe-
ného roèného príspevku pre ostatné banky pod¾a § 6
ods. 2; od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003 je
75 % z urèeného roèného príspevku pre ostatné banky
pod¾a §  6 ods.  2 a od 1. januára 2004 do 31. decem-
bra 2004 je 90 % z urèeného roèného príspevku pre
ostatné banky pod¾a §  6 ods.  2.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 20 znie:
�20) §  2 ods.  2 zákona Slovenskej národnej rady è. 310/1992 Zb.

o stavebnom sporení v znení neskor�ích predpisov.�.

Èl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 118/1996 Zb. o ochrane vkla-
dov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom
è. 154/1999 Z. z., zákonom è. 397/2001 Z. z. a týmto
zákonom.

Èl. III

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. decembra 2001
s výnimkou èl. I bodu 4 ustanovenia § 3 ods. 3
písm. c) a èl. I bodu 17 ustanovenia § 9 ods. 2
písm. b), ktoré nadobúdajú úèinnos� dòom nadobud-
nutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej repub-
liky k Európskym spoloèenstvám a Európskej únii.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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