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493
ZÁKON
z 9. novembra 2001,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov
v znení neskorích predpisov a ktorým sa dopåòa zákon è. 317/1992 Zb.
o dani z nehnute¾ností v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finanèných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 253/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 386/1996 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona
è. 219/1999 Z. z., zákona è. 367/1999 Z. z. a zákona
è. 240/2000 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa slová daòovými úradmi a obcami nahrádzajú slovami správcami dane.
2. V § 1a písmeno b) znie:
b) správcom dane
1. daòový úrad1a) a obec,
2. colný úrad pod¾a osobitného zákona,1b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 1a a 1b znejú:
1a) Zákon è. 150/2001 Z. z. o daòových orgánoch a ktorým sa me-

ní a dopåòa zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly.
1b
) Zákon è. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov..

3. § 1a sa dopåòa písmenami i) a j), ktoré znejú:
i) orgánom najbliie nadriadeným správcom dane
pod¾a písmena b) prvého bodu Daòové riadite¾stvo
Slovenskej republiky (ïalej len daòové riadite¾stvo) a správcovi dane pod¾a písmena b) druhého
bodu Colné riadite¾stvo Slovenskej republiky1c) (ïalej len colné riadite¾stvo),
j) zamestnancom správcu dane zamestnanec, ktoré-

ho zamestnávate¾om je daòové riadite¾stvo,1a) colné
riadite¾stvo1c) alebo obec..
Poznámka pod èiarou k odkazu lc znie:
1c) Zákon è. 240/2001 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve..
4. V § 3 ods. 3 sa za slová riadi sa miestom, vkladajú slová kde má daòový subjekt stálu prevádzkareò, alebo miestom,.
5. V § 3 ods. 4 sa slová územné finanèné orgány
nahrádzajú slovami daòové úrady.
6. V § 3 odseky 10 a 11 znejú:
(10) Na urèenie miestnej príslunosti pri dani
a) z nehnute¾ností vyrubovanej na zdaòovacie obdobie
je rozhodujúci stav k prvému dòu zdaòovacieho
obdobia,
b) vyberanej zrákou je rozhodujúci stav v èase vykonania zráky.
(11) Ak je miestne prísluných nieko¾ko správcov
dane, konanie vykoná ten z nich, ktorý ho zaèal ako
prvý, ak sa prísluní správcovia nedohodnú inak. Spory o miestnu príslunos medzi daòovými úradmi, ako
aj medzi colnými úradmi rozhoduje orgán im najbliie
nadriadený; spory medzi daòovým úradom a colným
úradom rozhoduje Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo)..
7. V § 3 ods. 14 sa slová Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) nahrádzajú slovom ministerstvo.
8. V § 5 ods. 1 sa za slová platite¾ dane, vkladajú
slová daòový dlník pod¾a osobitného zákona,1b).
9. V § 15 ods. 5 písm. a) sa za slovo dane vkladajú
slová a písomného poverenia zamestnanca správcu
dane na výkon daòovej kontroly.
10. V § 15 ods. 14 sa slovo výzvy nahrádza slovom
iadosti a vypúajú sa slová ktorým je daòový úrad,
vdy vykoná daòovú kontrolu a správca dane, ktorým
je obec,.
11. V § 15a odsek 2 znie:
(2) Správca dane predbené opatrenie zruí, len èo
pominie dôvod, pre ktorý bolo uloené; ak pominul
dôvod len sèasti, predbené opatrenie sa zruí len
èiastoène. Ak správca dane po vykonaní daòovej kon-
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troly alebo opakovanej daòovej kontroly vyrubí daò
alebo jej rozdiel, predbené opatrenie stráca úèinnos
dòom úplného zaplatenia daòového nedoplatku alebo
dòom jeho úplného uhradenia vykonaním kompenzácie pod¾a § 63..
12. V § 17 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9
a 10, ktoré znejú:
(9) Ak nemono doruèi písomnos urèenú do vlastných rúk právnickej osobe na adresu jej sídla, ktorú
nahlásila správcovi dane pri plnení svojej registraènej
a oznamovacej povinnosti (§ 31), písomnos sa povauje za doruèenú adresátovi po troch dòoch od vrátenia nedoruèenej písomnosti správcovi dane, a to aj
vtedy, ak sa ten, kto je oprávnený kona za právnickú
osobu, o tom nedozvie.
(10) Ak nemono doruèi písomnos urèenú do vlastných rúk fyzickej osobe oprávnenej podnika na adresu
trvalého pobytu alebo jej miesta podnikania, ktorú nahlásila správcovi dane pri plnení svojej registraènej
a oznamovacej povinnosti (§ 31), písomnos sa povauje
za doruèenú adresátovi po troch dòoch od vrátenia
nedoruèenej písomnosti správcovi dane, a to aj vtedy, ak
sa fyzická osoba oprávnená podnika o tom nedozvie..
Doterajie odseky 9 a 10 sa oznaèujú ako odseky 11
a 12.
13. V § 19 odsek 1 znie:
(1) Ak nie je správcovi dane známy pobyt adresáta,
doruèí písomnos verejnou vyhlákou..
14. V § 20 odsek 2 znie:
(2) Daòové subjekty podávajú príslunému správcovi dane priznania alebo hlásenia spôsobom pod¾a
§ 38, ak tento zákon alebo osobitný zákon4) neustanovuje inak..
15. V § 20 odsek 4 znie:
(4) Podanie urobené telefaxom, prostredníctvom
elektronickej poty alebo na elektronickom záznamovom médiu treba doruèi aj v písomnej forme, a to do
piatich pracovných dní od jeho odoslania, inak sa
nepovauje za doruèené..
16. V § 23 sa odsek 5 dopåòa písmenami s), t), u)
a v), ktoré znejú:
s) tatistickému úradu Slovenskej republiky na úèely
vedenia tatistických registrov a tátnych tatistických zisovaní pod¾a osobitného zákona,8h)
t) okresným úradom alebo krajským úradom na úèely
pod¾a osobitného zákona,8i)
u) Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky alebo okresnému úradu na úèely pod¾a osobitného zákona.8j)
v) príslunému úradu iného tátu, ktorý je oprávnený
uskutoèòova vzájomnú medzinárodnú spoluprácu
vo veciach daní pod¾a medzinárodných zmlúv..
Poznámky pod èiarou k odkazom 8h, 8i a 8j znejú:
8h) Zákon Slovenskej národnej rady è. 322/1992 Zb. o tátnej
8i

tatistike v znení neskorích predpisov.

) § 58 ods. 2 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podni-

8j

kaní v znení neskorích predpisov.

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 40/1993 Z. z.
o tátnom obèianstve Slovenskej republiky v znení zákona
è. 70/1997 Z. z..
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17. V § 23 odsek 8 znie:
(8) Poruením daòového tajomstva nie je oznámenie
správcu dane o registrácii daòového subjektu pod¾a
§ 31 ods. 18..
18. V § 23a odsek 1 znie:
(1) Na úèely pod¾a § 23 ods. 5 oznamuje alebo sprístupòuje daòové tajomstvo
a) riadite¾ daòového úradu alebo ním poverený zamestnanec,
b) generálny riadite¾ daòového riadite¾stva alebo ním
poverený zamestnanec,
c) riadite¾ colného úradu alebo ním poverený zamestnanec,
d) generálny riadite¾ colného riadite¾stva alebo ním
poverený zamestnanec,
e) minister financií alebo ním poverený zamestnanec,
f) starosta obce alebo ním poverený zamestnanec..
19. V § 23a ods. 2 sa slovo ústredné nahrádza slovami daòové riadite¾stvo, colné.
20. V § 23b ods. 1 sa za slová daòový úrad vkladajú slová a colný úrad.
21. V § 23b odsek 2 znie:
(2) Daòové riadite¾stvo a colné riadite¾stvo na základe postupu pod¾a odseku 1 vypracujú súpisy daòových dlníkov na úèely zverejnenia zoznamu daòových
dlníkov. V druhom polroku beného roka daòové riadite¾stvo zverejní z obidvoch súpisov spoloèný zoznam
tých daòových dlníkov, ktorých celková suma daòového nedoplatku presahuje u fyzickej osoby 500 000 Sk
a u právnickej osoby 5 000 000 Sk..
22. V § 31 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Ak daòový subjekt, ktorým je fyzická
osoba, pri plnení svojej registraènej alebo oznamovacej
povinnosti uvedie nieko¾ko miest podnikania, je povinný vyznaèi, ktoré miesto podnikania je miestom, na
ktoré sa majú doruèova písomnosti..
23. V § 31 ods. 18 sa vypúajú slová ako platite¾
dane.
24. V poznámke pod èiarou k odkazu 10a sa citácia
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 289/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou Napríklad zákon è. 366/1999 Z. z.
v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady
Slovenskej republiky è. 289/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov..
25. V § 32 ods. 5 sa v prvej vete vypúajú slová
s výnimkou platieb za obstaranie zásob.
26. § 32 sa dopåòa odsekom 14, ktorý znie:
(14) Daòový subjekt so sídlom alebo s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a zahranièný
daòový subjekt, ktorý má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareò, sú povinné oznámi miestne
príslunému správcovi dane uzatvorenie kadej zmluvy s daòovým subjektom so sídlom alebo s bydliskom
v zahranièí, na ktorej základe môe vzniknú na území
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Slovenskej republiky stála prevádzkareò, a to do pätnástich dní po uzatvorení takej zmluvy..
27. V § 35 ods. 1 sa bodka za prvou vetou nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: za nepodanie
majetkového priznania alebo písomného vyhlásenia
pod¾a § 40 správca dane môe uloi fyzickej osobe
pokutu vo výke 2 000 Sk..
28. V § 35 ods. 7 a 10 sa za slová správca dane
vkladá èiarka a slová ktorým je daòový úrad.
29. V § 38 odsek 2 znie:
(2) Daòové priznanie alebo hlásenie mono úèinne
poda pod¾a vzoru, ktorý ustanoví opatrenie, ktoré
vydá ministerstvo8aa) a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky (ïalej len zbierka zákonov) uverejnením oznámenia o jeho vydaní alebo na
tlaèive vydanom pod¾a tohto vzoru. Súèasou daòového priznania alebo hlásenia sú aj prílohy oznaèené na
príslunom vzore tlaèiva alebo ustanovené na základe
osobitného zákona.8ab) So súhlasom správcu dane
mono daòové priznanie alebo hlásenie poda aj prostredníctvom elektronickej poty alebo na elektronickom
záznamovom médiu, a to v prípade, ak údaje, ich obsah
a usporiadanie sú totoné so vzorom, ktorý vydá ministerstvo. Ustanovenie § 20 ods. 4 tým nie je dotknuté..
Poznámky pod èiarou k odkazom 8aa a 8ab znejú:
8aa) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 1/1993 Z. z.
o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov.
) Zákon è. 563/1991 Zb. v znení neskorích predpisov..

8ab

30. V § 38 odsek 4 znie:
(4) Ak je zdaòovacie obdobie kratie ako jeden rok,
podáva sa daòové priznanie alebo hlásenie do 15 dní
po uplynutí tohto zdaòovacieho obdobia, ak osobitný
zákon neustanovuje inak.6eb) Ak v zdaòovacom období
nevznikne daòová povinnos, oznámi túto skutoènos
daòový subjekt správcovi dane v rovnakej lehote, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon,6eb) podá daòové
priznanie. Túto lehotu nemono predåi..
31. V § 38 odsek 6 znie:
(6) Správca dane môe na iados daòovníka alebo
z vlastného podnetu predåi lehotu na podanie daòového priznania najviac o tri mesiace. Ak súèasou
príjmov uvedených v daòovom priznaní sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahranièí alebo príjmy stálej prevádzkarne právnickej osoby alebo fyzickej osoby so
sídlom alebo s trvalým pobytom v zahranièí, môe
správca dane predåi lehotu na podanie daòového
priznania najdlhie do 30. septembra roka nasledujúceho po uplynutí zdaòovacieho obdobia. Proti rozhodnutiu o predåení lehoty sa nemono odvola. Ak daòovníkovi daòové priznanie na daò z príjmov
vypracúva daòový poradca, predluje sa lehota na
podanie daòového priznania do 30. júna roka nasledujúceho po uplynutí zdaòovacieho obdobia. Túto
skutoènos je správca dane povinný overi. Lehota sa
predluje len za podmienky, e sa plnomocenstvo pre
daòového poradcu na zastupovanie daòovníka predloí najneskôr 31. marca roka nasledujúceho po uply-
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nutí zdaòovacieho obdobia miestne príslunému
správcovi dane. Ak v predåenej lehote je daòovému
poradcovi pozastavený výkon daòového poradenstva8ba) alebo daòový poradca je vyèiarknutý zo zoznamu daòových poradcov a má zruené osvedèenie,8bb)
alebo právnická osoba je vyèiarknutá zo zoznamu
daòových poradcov8bc) a daòové priznanie v predåenej
lehote podá daòovník sám, povauje sa lehota za zachovanú..
Poznámky pod èiarou k odkazom 8ba, 8bb a 8bc
znejú:
8ba) § 10 zákona Slovenskej národnej rady è. 78/1992 Zb. o daòo-

vých poradcoch a Slovenskej komore daòových poradcov
v znení neskorích predpisov.
8bb
) § 11 zákona Slovenskej národnej rady è. 78/1992 Zb. v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 378/1996 Z. z.
8bc
) § 12 zákona Slovenskej národnej rady è. 78/1992 Zb. v znení
neskorích predpisov..

32. V § 38 odsek 9 znie:
(9) Ak zanikne daòovník bez vykonania likvidácie,
jeho právny nástupca alebo orgán, ktorý o zruení
rozhodol, je povinný poda do konca nasledujúceho
mesiaca od jeho zániku daòové priznanie za uplynulú
èas zdaòovacieho obdobia; rovnako postupuje právny
nástupca v prípade, ak za zdaòovacie obdobie predchádzajúce zdaòovaciemu obdobiu, v ktorom daòovník zanikol, nebolo podané daòové priznanie. Ak zanikne právnická osoba, ktorá je platite¾om dane pod¾a
osobitného zákona6eb) alebo daòovým dlníkom pod¾a
osobitného zákona,1b) daòové priznanie sa podáva v lehote pod¾a osobitného zákona6eb) v mesiaci, ktorý nasleduje po skonèení posledného zdaòovacieho obdobia. Správca dane môe túto lehotu v odôvodnených
prípadoch predåi a na tri mesiace..
33. V § 38 sa vypúa odsek 10.
Doterajie odseky 11 a 17 sa oznaèujú ako odseky 10 a 16.
Poznámky pod èiarou k odkazom 8c a 8d sa vypúajú.
34. V § 38 odsek 11 znie:
(11) Ak daòovník spåòa podmienky na vznik stálej
prevádzkarne a v zdaòovacom období, ktoré nasleduje po zdaòovacom období, v ktorom zaèal vykonáva
èinnos, je povinný poda daòové priznanie za toto
zdaòovacie obdobie do konca mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bola splnená podmienka vzniku
stálej prevádzkarne. Za zdaòovacie obdobie, v ktorom
daòovník pokraèuje v èinnosti, postupuje pri podávaní daòového priznania pod¾a odseku 3. Pri zruení
stálej prevádzkarne je daòovník povinný poda daòové
priznanie najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca
za uplynulú èas roka..
35. V § 38 odsek 15 znie:
(15) Platite¾ dane z príjmov zo závislej èinnosti
a z funkèných poitkov je povinný predklada miestne
príslunému správcovi dane do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí zdaòovacieho obdobia hlásenie
o vyúètovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej èinnosti a z funkèných poitkov zníených o sumy pod¾a
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osobitného zákona,8bd) poskytnutých jednotlivým daòovníkom v peòanej i nepeòanej forme za uplynulé
zdaòovacie obdobie a o zrazených preddavkoch na daò
z týchto príjmov. Hlásenie musí obsahova aj meno,
priezvisko, adresu trvalého pobytu osoby, ktorej bol
príjem poskytnutý, jej rodné èíslo, výku zrazeného
preddavku na daò a zrazenú daò, základ dane.8bd)
Hlásenie mono úèinne poda pod¾a vzoru, ktorý ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo a ktoré sa
vyhlasuje v zbierke zákonov uverejnením oznámenia
o jeho vydaní alebo na tlaèive vydanom pod¾a tohto
vzoru. So súhlasom správcu dane mono hlásenie
poda aj prostredníctvom elektronickej poty alebo na
elektronickom záznamovom médiu, a to v prípade, ak
údaje, ich obsah a usporiadanie sú totoné so vzorom,
ktorý vydá ministerstvo. Ustanovenie § 20 ods. 4 tým
nie je dotknuté..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8bd znie:
 ) § 6 ods. 12 zákona è. 366/1999 Z. z. v znení zákona
8bd

è. 466/2000 Z. z..

36. V § 38 ods. 16 sa slová vyhlásením konkurzu
nahrádzajú slovami je na daòovníka vyhlásený konkurz.
37. V § 39 odsek 5 znie:
(5) Opravné alebo dodatoèné daòové priznanie alebo hlásenie sa podáva spôsobom pod¾a § 38 ods. 2
a musí by podané písomne a oznaèené ako opravné
alebo dodatoèné. V dodatoènom daòovom priznaní
alebo hlásení sa vyznaèia aj rozdiely oproti pôvodne
podanému daòovému priznaniu alebo hláseniu alebo
len rozdiely, ak tak ustanovuje osobitný zákon.6eb).
38. § 40 vrátane nadpisu znie:
§ 40
Majetkové priznanie
(1) Fyzické osoby, ktoré majú v Slovenskej republike
trvalý pobyt alebo majú povolenie na trvalý pobyt,11da)
podávajú majetkové priznanie s uvedením majetku,
ktorý vlastnia na území Slovenskej republiky i v zahranièí. Za fyzickú osobu, ktorá nie je spôsobilá na právne
úkony, alebo za maloletého, ktorí vlastnia majetok,
podáva majetkové priznanie ich zákonný zástupca,
opatrovník alebo pestún.
(2) Majetkové priznanie sa podáva do 30. septembra
kadého tretieho kalendárneho roka pod¾a stavu majetku k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa podáva majetkové priznanie,
poènúc rokom 2001, ak tento zákon neustanovuje
inak. Pred uplynutím lehoty na podanie majetkového
priznania môe fyzická osoba pod¾a odseku 1 poda
opravné majetkové priznanie a na predchádzajúce podané majetkové priznanie sa neprihliada. Majetkové
priznanie a opravné majetkové priznanie sa podávajú
miestne príslunému správcovi dane na správu daní
z príjmov; na opravné majetkové priznanie sa rovnako
vzahujú odseky 3 a 14. Na majetkové priznanie a opravné majetkové priznanie sa primerane vzahuje § 41.
(3) Fyzická osoba pod¾a odseku 1 je povinná poda
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majetkové priznanie vrátane jeho príloh vdy písomne
najneskôr v lehote urèenej pod¾a odseku 2 pod¾a vzoru, ktorý ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo
a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov uverejnením
oznámenia o jeho vydaní alebo na tlaèive vydanom
pod¾a tohto vzoru. So súhlasom správcu dane mono
majetkové priznanie poda aj prostredníctvom elektronickej poty alebo na elektronickom záznamovom médiu, ak údaje, ich obsah a usporiadanie sú totoné so
vzorom, ktorý vydá ministerstvo. Ustanovenie § 20
ods. 4 tým nie je dotknuté.
(4) Majetkové priznanie musí obsahova majetok
pod¾a odseku 1 v èlenení na
a) nehnute¾ný majetok,
b) hnute¾ný majetok,
c) majetkové práva a iné majetkové hodnoty.
(5) Majetkové priznanie je fyzická osoba pod¾a odseku 1 povinná poda, ak vlastní majetok pod¾a odseku
4 písm. a) nadobudnutý od 1. septembra 1999, ktorého súhrnná hodnota je vyia ako 1 500 000 Sk.
Majetkové priznanie je fyzická osoba pod¾a odseku 1
povinná poda aj vtedy, ak vlastní majetok pod¾a odseku 4 písm. b) a c), ktorého súhrnná hodnota je
vyia ako 1 500 000 Sk. Do tejto súhrnnej hodnoty
sa nezapoèítava hodnota majetku, ktorý sa v majetkovom priznaní neuvádza (odsek 14). Fyzická osoba pod¾a odseku 1, na ktorú sa nevzahuje povinnos poda
majetkové priznanie, je povinná predloi o tejto skutoènosti správcovi dane písomné vyhlásenie najneskôr
v lehote na podanie majetkového priznania pod¾a odseku 2; táto povinnos sa nevzahuje na maloletého,
za ktorého koná zákonný zástupca, opatrovník alebo
pestún. Na podávanie vyhlásenia sa primerane vzahuje ustanovenie odseku 3.
(6) Majetok pod¾a odseku 4 sa v majetkovom priznaní uvádza v podrobnom èlenení; podrobnosti ustanoví
veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Za majetok pod¾a odseku 4 písm. a) sa povaujú aj byty a nebytové priestory. Za majetok pod¾a
odseku 4 písm. b) sa povaujú aj peòané prostriedky
v hotovosti v slovenskej mene a v cudzej mene, vklady
v bankách a v poboèkách zahranièných bánk v slovenskej mene a v cudzej mene a vklady v bankách so
sídlom v zahranièí.
(7) Majetok pod¾a odseku 4 písm. a) nadobudnutý
od 1. septembra 1999 sa na úèely majetkového priznania ocení cenou obstarania. Cena obstarania pri odplatnom nadobudnutí majetku pod¾a odseku 4
písm. a) je dohodnutá kúpna cena, pri bezodplatnom
nadobudnutí takého majetku cena pod¾a osobitného
predpisu;11db) pri majetku pod¾a odseku 4 písm. a)
obstaranom vlastnou výstavbou sú cenou obstarania
výdavky na obstaranie takého majetku.
(8) Majetok pod¾a odseku 4 písm. b) a c) sa na úèely
majetkového priznania ocení cenou obvyklou s výnimkou peòaných prostriedkov v hotovosti v slovenskej
mene, vkladov v bankách a v poboèkách zahranièných bánk v slovenskej mene a vkladov v bankách so
sídlom v zahranièí v slovenskej mene. Peòané prostriedky v cudzej mene v hotovosti, vklady v bankách
a v poboèkách zahranièných bánk v cudzej mene
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a vklady v bankách so sídlom v zahranièí v cudzej mene sa prepoèítajú na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným k 31. decembru roka predchádzajúceho roku, v ktorom sa
majetkové priznanie podáva. Cenou obvyklou sa na
úèely majetkového priznania rozumie cena, za ktorú
sa v urèitom èase a na urèitom mieste taký majetok
obvykle predáva.
(9) Majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manelov uvádza v majetkovom priznaní kadý z manelov
rovnakým dielom.
(10) Majetkový prírastok zisuje správca dane na
základe podaného majetkového priznania. Majetkový
prírastok je kladný rozdiel medzi majetkom zisteným
z majetkového priznania a z bezprostredne predchádzajúceho majetkového priznania, prièom za bezprostredne predchádzajúce majetkové priznanie sa povauje aj vyhlásenie pod¾a odseku 5. Ak sa za majetkové
priznanie povauje vyhlásenie pod¾a odseku 5, majetkovým prírastkom sa rozumie kladný rozdiel medzi
hodnotou majetku zistenou z posledného majetkového priznania a hranicou na podanie majetkového priznania pod¾a odseku 5.
(11) Správca dane zistený majetkový prírastok porovná s príjmami fyzickej osoby pod¾a osobitného zákona13f) za obdobie, za ktoré sa majetkové priznanie
podáva. Ak správca dane zistí kladný rozdiel, je oprávnený vyzva fyzickú osobu, aby tento rozdiel preukázala. Správca dane je oprávnený preveri aj správnos
a úplnos údajov uvedených v majetkovom priznaní,
prièom sa primerane pouije § 15.
(12) Ak sa v daòovom konaní preukáe, e majetkový prírastok pochádza z iných ako zo zdanených príjmov, správca dane dodatoène vyrubí fyzickej osobe
daò z príjmov fyzických osôb pod¾a osobitného predpisu,11dc) to platí, aj ak sa nepodalo majetkové priznanie alebo vyhlásenie pod¾a odseku 5 a správca dane
zistí, e boli splnené podmienky na podanie majetkového priznania alebo vyhlásenia pod¾a odseku 5. Na
vyrubenie dane sa primerane vzahuje ustanovenie
§ 45. Vyrubením dane zodpovednos pod¾a osobitného
zákona nie je dotknutá.11dd) Vyrubenie dane oznámi
správca dane generálnemu prokurátorovi Slovenskej
republiky; tento postup sa povauje za oznámenie
pod¾a osobitného zákona.11de)
(13) Postup pod¾a odseku 12 sa neuplatní, ak fyzickej osobe vznikol majetkový prírastok dedièstvom, darovaním alebo iným prechodom nehnute¾ností. Tým
nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona.11df)
(14) V majetkovom priznaní sa neuvádza tento majetok:
a) majetok sanitárneho charakteru, ktorý slúi výluène invalidným osobám a osobám s akým zdravotným postihnutím, napríklad zdravotnícke potreby,
vodiaci pes alebo iné veci, ktoré fyzická osoba potrebuje vzh¾adom na svoju chorobu alebo telesnú
chybu,
b) vlastné umelecké diela,
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c) vlastné nehmotné práva priemyselného vlastníctva,11dg)
d) vlastné autorské práva,
e) nevymoite¾né poh¾adávky.
(15) Na úèely tohto zákona zdaneným príjmom sa
rozumie príjem, ktorý
a) nie je predmetom dane z príjmov fyzických osôb
alebo
b) je predmetom dane z príjmov fyzických osôb a je od
tejto dane oslobodený, alebo
c) bol súèasou príjmov alebo základu dane, z ktorých
u bola vyrubená alebo dodatoène vyrubená daò
z príjmov fyzických osôb alebo pauálna daò, alebo
d) je predmetom dane z príjmov fyzických osôb a je
samostatným základom dane na zdanenie osobitnou sadzbou dane,11dn) ktorej zrazením sa daòová
povinnos povauje za splnenú..
Poznámky pod èiarou k odkazom 11da, 11db, 11dc,
11dd, 11de, 11df, 11dg a 11dh znejú:
11da) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 73/1995 Z. z.

o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení
neskorích predpisov.
11db
) Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného uívania pozemkov a náhradách za doèasné uívanie pozemkov v znení neskorích predpisov.
11dc
) § 13 ods. 4 zákona è. 366/1999 Z. z. v znení zákona
è. 466/2000 Z. z.
11dd
) Napríklad § 148 a 250 Trestného zákona.
11de
) § 158 Trestného poriadku.
11df
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 318/1992 Zb. v znení neskorích predpisov.
11dg
) Zákon è. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch
a zlepovacích návrhoch v znení neskorích predpisov.
11dh
) § 36 zákona è. 366/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov..

39. § 42 vrátane nadpisu znie:
§ 42
Urèenie dane správcom dane
Ak nebolo podané daòové priznanie alebo hlásenie
v lehote pod¾a tohto zákona alebo pod¾a osobitného
zákona,6eb) správca dane môe daòový subjekt na jeho
podanie vyzva. Správca dane je oprávnený v prípade
nepodania daòového priznania alebo hlásenia v lehote
pod¾a tohto zákona alebo pod¾a osobitného zákona6eb)
urèi daò pod¾a pomôcok. Ak nebolo podané daòové
priznanie alebo hlásenie ani v lehote urèenej vo výzve
správcu dane alebo ak neboli odstránené chyby v podanom daòovom priznaní alebo hlásení, správca dane
je oprávnený urèi daò pod¾a pomôcok, ktoré má k dispozícii alebo ktoré si sám zaobstará, a to i bez súèinnosti s daòovým subjektom..
40. V § 44 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon neustanovuje inak (§ 42)..
41. V § 45 ods. 2 sa slová Vyrubi a dodatoène vyrubi daò nahrádzajú slovami Vyrubi daò alebo
rozdiel dane.
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42. V § 45 ods. 3 sa slová vyrubi daò alebo dodatoène vyrubi daò nahrádzajú slovami vyrubi daò
alebo rozdiel dane.
43. V § 47 odsek 6 znie:
(6) Proti rozhodnutiu pod¾a odseku 5 sa nemono
odvola..
44. V § 49 ods. 1 prvá veta znie:
Ak má daòovník pochybnosti o správnosti zrazenej
dane alebo preddavku na daò, môe poiada o vysvetlenie platite¾a dane v lehote 60 dní odo dòa, keï
k zráke dane alebo k preddavku na daò dolo..
45. V § 51 ods. 3 sa slová pred uplynutím lehoty,
v ktorej zaniká právo daò vyrubi nahrádzajú slovami
do troch rokov odo dòa právoplatnosti rozhodnutia,
ktorého sa obnova konania týka.
46. V § 53 ods. 1 v prvej vete sa za slová ak ide
o rozhodnutie vkladajú slová orgánu najbliie nadriadeného správcovi dane, toto rozhodnutie môe preskúma ministerstvo, a ak ide o rozhodnutie.
47. V § 54 odsek 2 znie:
(2) Zhodne s opravou dane sa opraví aj penále, úrok
a zvýenie dane..
48. V § 54 ods. 3 sa za slovo opatreniach vkladajú
slová správcu dane alebo odvolacieho orgánu (§ 48
ods. 1).
49. V § 58 odsek 4 znie:
(4) Platby na vyrubený rozdiel dane, penále, úrok,
zvýenie dane a pokutu musia by takto výslovne
oznaèené..
50. § 59 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Odklad platenia alebo zaplatenia v splátkach
mono povoli pod¾a tohto zákona, ak je to v súlade
s osobitným predpisom.8g).
51. V § 61 odsek 2 znie:
(2) Výka dane a jej platby sa evidujú na základe
predpisových alebo odpisových poukazov..
52. V § 61 ods. 3 sa slovo kreditnej nahrádza slovom debetnej.
53. V § 61 odsek 9 znie:
(9) Vzory predpisových, odpisových a platobných
poukazov a záznamov k nim urèí daòové riadite¾stvo,
ak je správcom dane daòový úrad; ak je správcom dane
colný úrad, urèí ich colné riadite¾stvo..
54. § 62 sa vypúa.
55. V § 63 odsek 4 znie:
(4) Ak nemono preplatok poui pod¾a odsekov 2
a 3, správca dane na iados daòového subjektu tento
preplatok vráti, ak je väèí ako 100 Sk. Ak osobitný
zákon neustanovuje inak, preplatok sa vráti do jedného mesiaca od doruèenia iadosti o jeho vrátenie; preplatok na dani z príjmov za prísluné zdaòovacie obdobie nemono vráti skôr, ne do jedného mesiaca po
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uplynutí lehoty na podanie daòového priznania (§ 38)
za toto zdaòovacie obdobie. Preplatok nemono vráti,
ak iados o jeho vrátenie bola podaná po zániku práva
vyrubi daò alebo rozdiel dane (§ 45). iados o vrátenie preplatku alebo o jeho preúètovanie nepodlieha
správnym poplatkom..
56. V § 63 ods. 6 v prvej vete sa za slová správca
dane, vkladajú slová a ak ho nemono poui pod¾a
odsekov 2 a 3,.
57. § 63 sa dopåòa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
(9) Ustanovenie odseku 8 sa primerane pouije aj
na cestnú daò, pri ktorej bolo uplatnené vrátenie pod¾a
osobitného predpisu.13ea)
(10) Spotrebná daò, na ktorú bolo uplatnené jej
vrátenie pod¾a osobitného zákona,1b) sa pouije na
kompenzáciu nedoplatkov na tej istej dani, na cle
a iných platbách. Ak sa spotrebná daò takto nepouije
alebo ak sa pouije len èiastoène, pouije sa pred jej
vrátením na kompenzáciu nedoplatkov na iných spotrebných daniach a dani z pridanej hodnoty13d) alebo
na iných daniach.13e) O vykonaní kompenzácie je
správca dane povinný písomne upovedomi daòový
subjekt. Spotrebnú daò, ktorá má by vrátená na základe uplatnenia jej vrátenia, správca dane pouije na
kompenzáciu v posledný deò lehoty na vrátenie pod¾a
osobitného zákona.1b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13ea znie:
13ea) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 87/1994 Z. z.
o cestnej dani v znení neskorích predpisov..

58. V § 65 ods. 1 sa slovo desa nahrádza slovom
es.
59. V § 65 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak sa
likvidácia pod¾a osobitného predpisu nevyaduje.13eb).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13eb znie:
13eb) § 68 ods. 2 Obchodného zákonníka..
60. V § 65a ods. 3 sa na konci pripája veta, ktorá
znie: Ak sa likvidácia pod¾a osobitného predpisu nevyaduje,13eb) správca dane daòovú poh¾adávku odpíe..
61. V § 69 ods. 1 sa slová sa stal tento nedoplatok
splatným nahrádzajú slovami nedoplatok vznikol.
62. V § 71 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
Pri urèení záloného práva k cenným papierom správca dane prikáe právnickej osobe oprávnenej vies
evidenciu pod¾a osobitného predpisu19c) registrova pozastavenie práva naklada s cenným papierom..
63. V § 73 ods. 3 sa za slová daòový úrad vkladajú
slová alebo colný úrad.
64. V § 76 sa odsek 3 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
d) pod¾a § 17 ods. 9 a 10..
65. V § 86 odsek 1 znie:
(1) Správca dane v rozhodnutí o zaèatí daòového
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exekuèného konania prikáe právnickej osobe oprávnenej vies evidenciu pod¾a osobitného predpisu19c)
registrova pozastavenie práva naklada s cenným papierom daòového dlníka..
66. V § 86 ods. 2 sa v poslednej vete za slová správca dane vkladajú slová prostredníctvom obchodníka
s cennými papiermi.
67. § 87g sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak spoluvlastník nehnute¾nosti konal pod¾a odseku 1 písm. b), správca dane vyhotoví zápisnicu
o zruení draby a vydá rozhodnutie o prechode spoluvlastníckeho podielu nehnute¾nosti, ktorý sa mal
drai. Proti tomuto rozhodnutiu môu ostatní spoluvlastníci poda námietku v lehote ôsmich dní odo dòa
doruèenia rozhodnutia. Správca dane zale právoplatné rozhodnutie na zápis práva k nehnute¾nosti do
katastra nehnute¾ností záznamom.19f) Ak je daòový
dlník platite¾om dane z pridanej hodnoty, právoplatné rozhodnutie o prechode spoluvlastníckeho podielu
k nehnute¾nosti je pre spoluvlastníka, ktorý uhradil
vyvolávaciu cenu spoluvlastníckeho podielu a ktorý je
platite¾om dane z pridanej hodnoty, daòovým dokladom pod¾a osobitného zákona;19) to neplatí, ak ide
o predaj nehnute¾nosti, ktorý je oslobodený od dane
z pridanej hodnoty..
68. V § 88 ods. 4 v druhej vete sa vypúajú slová
pod¾a znaleckých odborov a tretia veta znie: Vyvolávaciu cenu urèuje správca dane rozhodnutím o urèení
ceny, prièom vyvolávacia cena sa rovná cene zistenej
pod¾a znaleckého posudku..
69. V § 88 odsek 13 znie:
(13) Daòová exekúcia predajom podniku alebo jeho
èasti sa vzahuje aj na majetok v správe tátneho
podniku.19j).
70. Poznámka pod èiarou k odkazu 19k sa vypúa.
71. V § 103 ods. 2 sa slovo Ústredné nahrádza
slovami Daòové riadite¾stvo a colné.
72. V § 103 ods. 3 sa za slovo úrad vkladajú slová
a colný úrad.
73. V § 103 odsek 4 znie:
(4) Ú¾avy z penále, pokút, zo zvýenia dane a z úrokov pod¾a odseku 1 písm. a) a odsekov 2 a 3 mono
povoli v súlade s týmto zákonom a s osobitným zákonom.8g) V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 3 sa
nevydáva rozhodnutie..
74. § 109 znie:
§ 109
(1) Tlaèivá, ktorých vzor ustanovuje opatrenie, ktoré
vydá ministerstvo pod¾a § 38 ods. 2, mono po prvýkrát poui za zdaòovacie obdobie roku 2001. Pri daniach, pri ktorých zdaòovacím obdobím nie je kalendárny rok, mono tlaèivá poui na zdaòovacie obdobie
zaèínajúce sa po 31. decembri 2001; pri daniach, ktoré
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sa nevyrubujú za zdaòovacie obdobie ani na zdaòovacie obdobie, mono tlaèivá poui, ak daòová povinnos vznikla po 31. decembri 2001.
(2) Hlásenie o vyúètovaní dane a o úhrne príjmov zo
závislej èinnosti a z funkèných poitkov zníených
o sumy pod¾a osobitného zákona,8bd) poskytnutých
jednotlivým daòovníkom v peòanej i nepeòanej forme za uplynulé zdaòovacie obdobie a o zrazených
preddavkoch na daò z týchto príjmov sú platitelia
dane povinní za uplynulé zdaòovacie obdobie predloi
správcovi dane pod¾a § 38 ods. 15 po prvýkrát za
zdaòovacie obdobie roku 2001.
(3) Tlaèivá, ktorých vzor ustanovilo opatrenie, ktoré
vydalo ministerstvo pod¾a § 40 ods. 3 a 5, mono po
prvýkrát poui po 1. januári 2002..
75. § 110a sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Majetkové priznanie, na ktorého podanie bol
termín najneskôr do 30. septembra 2001 pod¾a stavu
majetku k 1. januáru 2001, podáva sa v termíne najneskôr do 31. januára 2002 pod¾a stavu majetku
k 31. decembru 2000. Ustanovenie § 40 ods. 2 tým
nie je dotknuté..
76. Slová doplatok, ústredné riadite¾stvo, prevádzkareò a cudzina sa vo vetkých tvaroch v celom
texte zákona nahrádzajú slovami rozdiel dane, daòové riadite¾stvo, stála prevádzkareò a zahranièie
v príslunom tvare.
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 317/1992 Zb.
o dani z nehnute¾ností v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 87/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 317/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 279/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 205/1996 Z. z., zákona è. 329/1997 Z. z.
a zákona è. 219/1999 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 22b sa vkladá § 22c, ktorý znie:
§ 22c
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa stala
vlastníkom bytu alebo vlastníkom nebytového priestoru pod¾a osobitného predpisu23) a právne úèinky takého vkladu vznikli pred 1. januárom 2002 pod¾a osobitného predpisu,24) na úèely tohto zákona sa povauje
za daòovníka dane z bytov od 1. januára 2002 a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá previedla taký
byt alebo nebytový priestor, nepovauje sa za daòovníka dane z bytov od 1. januára 2002; ustanovenie
§ 14 zákona sa v tomto prípade nepouije..
Poznámky pod èiarou k odkazom 23 a 24 znejú:
23) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z.

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorích
predpisov.
24
) § 28 ods. 5 a § 79d zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 162/1995 Z. z. v znení zákona è. 255/2001 Z. z..
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Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos l. decembra 2001
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okrem èl. I bodu 16 § 23 ods. 5 písm. s) a t) a bodu 57
§ 63 ods. 10 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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494
ZÁKON
z 29. novembra 2001
o zvýení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov
zo sociálneho zabezpeèenia vojakov v roku 2001

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

sumy dôchodku, na ktorú má poberate¾ dôchodku
nárok ku dòu, od ktorého sa dôchodok zvyuje.

Zvýenie výsluhových dôchodkov
priznaných pod¾a predpisov platných
pred 1. májom 1998

Zvýenie výsluhových dôchodkov
priznaných pod¾a predpisov platných
po 30. apríli 1998

§1

§4

(1) Výsluhové dôchodky pod¾a § 91 ods. 1 zákona
è. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpeèení vojakov
(ïalej len zákon) priznané pred 1. októbrom 1964 sa
v súlade s § 59 zákona zvyujú o 10,5 % mesaènej
sumy dôchodku, na ktorú má poberate¾ dôchodku
nárok ku dòu, od ktorého sa dôchodok zvyuje.

Výsluhové dôchodky pod¾a § 26 a 28 zákona priznané pred 1. januárom 2002 sa v súlade s § 59 zákona zvyujú o 4,2 % mesaènej sumy dôchodku, na ktorú
má poberate¾ dôchodku nárok ku dòu, od ktorého sa
dôchodok zvyuje.

(2) Výsluhové dôchodky pod¾a § 91 ods. 1 zákona
priznané v období od 1. októbra 1964 do 30. apríla
1998 sa v súlade s § 59 zákona zvyujú o 8,9 % mesaènej sumy dôchodku, na ktorú má poberate¾ dôchodku nárok ku dòu, od ktorého sa dôchodok zvyuje.
(3) Výsluhové dôchodky pod¾a § 94 zákona priznané
pred 1. májom 1998 sa v súlade s § 59 zákona zvyujú
o 11,7 % mesaènej sumy dôchodku, na ktorú má poberate¾ dôchodku nárok ku dòu, od ktorého sa dôchodok zvyuje.
§2
(1) Výsluhové dôchodky pod¾a § 89 ods. 2 zákona
priznané do 31. decembra 1980 sa v súlade s § 59
zákona zvyujú o 11,8 % mesaènej sumy dôchodku,
na ktorú má poberate¾ dôchodku nárok ku dòu, od
ktorého sa dôchodok zvyuje.
(2) Výsluhové dôchodky pod¾a § 89 ods. 3 zákona
priznané od 1. januára 1981 do 30. apríla 1998 sa
v súlade s § 59 zákona zvyujú o 8,9 % mesaènej sumy dôchodku, na ktorú má poberate¾ dôchodku nárok
ku dòu, od ktorého sa dôchodok zvyuje.
§3
(1) Invalidné výsluhové dôchodky pod¾a § 93 ods. 1
zákona priznané pred 1. októbrom 1964 sa v súlade
s § 59 zákona zvyujú o 11,6 % mesaènej sumy dôchodku, na ktorú má poberate¾ dôchodku nárok ku
dòu, od ktorého sa dôchodok zvyuje.
(2) Invalidné výsluhové dôchodky pod¾a § 93 ods. 1
zákona priznané od 1. októbra 1964 do 30. apríla 1998
sa v súlade s § 59 zákona zvyujú o 8,9 % mesaènej

§5
Invalidné výsluhové dôchodky pod¾a § 29 a 32 zákona priznané pred 1. januárom 2002 sa v súlade
s § 59 zákona zvyujú o 4,2 % mesaènej sumy dôchodku, na ktorú má poberate¾ dôchodku nárok ku dòu,
od ktorého sa dôchodok zvyuje.
§6
Zvýenie vdovských výsluhových dôchodkov
a vdoveckých výsluhových dôchodkov
(1) Vdovské výsluhové dôchodky a vdovecké výsluhové dôchodky pod¾a § 95 ods. 2 zákona priznané do
30. apríla 1998 sa v súlade s § 59 zákona zvyujú
o 8,9 % mesaènej sumy dôchodku, na ktorú má poberate¾ dôchodku nárok ku dòu, od ktorého sa dôchodok
zvyuje. O 8,9 % sa zvyujú aj vdovské výsluhové
dôchodky a vdovecké výsluhové dôchodky, ak boli vymerané z výsluhových dôchodkov alebo invalidných
výsluhových dôchodkov uvedených v § 1 a 3.
(2) Vdovské výsluhové dôchodky pod¾a § 35 a 36
zákona a vdovecké výsluhové dôchodky pod¾a § 40
zákona priznané pred 1. januárom 2002 sa v súlade
s § 59 zákona zvyujú o 4,2 % mesaènej sumy dôchodku, na ktorú má poberate¾ dôchodku nárok ku
dòu, od ktorého sa dôchodok zvyuje.
§7
Zvýenie sirotských výsluhových dôchodkov
(1) Sirotské výsluhové dôchodky pod¾a § 95 ods. 2
zákona sa v súlade s § 59 zákona zvyujú o 8,9 %
mesaènej sumy dôchodku, na ktorú má poberate¾
dôchodku nárok ku dòu, od ktorého sa dôchodok
zvyuje. O 8,9 % sa zvyujú aj sirotské výsluhové
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dôchodky, ak boli vymerané z výsluhových dôchodkov
alebo invalidných výsluhových dôchodkov uvedených
v § 1 a 3.
(2) Sirotské výsluhové dôchodky pod¾a § 42 a 43
zákona priznané pred 1. januárom 2002 sa v súlade
s § 59 zákona zvyujú o 4,2 % mesaènej sumy dôchodku, na ktorú má poberate¾ dôchodku nárok ku dòu,
od ktorého sa dôchodok zvyuje.
§8
Zvýenie výsluhových príspevkov
Výsluhové príspevky pod¾a § 19 a 20 zákona priznané pred 1. januárom 2002 sa v súlade s § 59 zákona
zvyujú o 4,2 % mesaènej sumy príspevku, na ktorú
má poberate¾ príspevku nárok ku dòu, od ktorého sa
príspevok zvyuje.

Strana 5223

(2) Sirotské výsluhové dôchodky priznané pred 1. januárom 2002 sa nezvyujú pod¾a § 7, ak boli vymerané
z dôchodkov zvýených pod¾a § 1 a 5.
§ 10
(1) Zvýenie výsluhových dôchodkov, invalidných
výsluhových dôchodkov pod¾a § 1 a 5, vdovských
výsluhových dôchodkov a vdoveckých výsluhových dôchodkov pod¾a § 6, sirotských výsluhových dôchodkov
pod¾a § 7 a zvýenie výsluhových príspevkov pod¾a § 8
priznaných pred 1. októbrom 2001 patrí poberate¾om
týchto dôchodkov a príspevkov od 1. októbra 2001.
(2) Výsluhové dôchodky a výsluhové príspevky uvedené v § 1 a 8, priznané po 30. septembri 2001 sa
zvyujú odo dòa ich priznania.
(3) Doplatok zvýenia výsluhových dôchodkov a výsluhových príspevkov pod¾a § 1 a 8 priznaných pred
dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona sa poukáe poberate¾om najneskôr do 31. januára 2002.

Spoloèné ustanovenia
§9
(1) Vdovské výsluhové dôchodky a vdovecké výsluhové dôchodky priznané pred 1. januárom 2002 sa
nezvyujú pod¾a § 6, ak boli vymerané z dôchodkov
zvýených pod¾a § 1 a 5.

§ 11
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Miga v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.

