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V Y H L Á � K A
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 28. novembra 2001,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o èlenení majetku
na úèely podania majetkového priznania

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a
§ 40 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady
è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zme-
nách v sústave územných finanèných orgánov v znení
zákona è. 493/2001 Z. z. ustanovuje:

§ 1

(1) V majetkovom priznaní sa nehnute¾ný majetok
uvádza v èlenení na tieto druhy:
a) orná pôda,
b) vinica,
c) chme¾nica,
d) trvalý trávny porast,
e) ovocný sad,
f) záhrada,
g) lesný pozemok,
h) vodná plocha,
i) zastavaná plocha a nádvorie,
j) stavebný pozemok,1)

k) iné pozemky,
l) rodinný dom,2)

m) bytový dom,3)
n) byt,3)
o) nebytový priestor,3)
p) gará�,4)
r) budova pre obchod a slu�by,4)
s) priemyselná budova a sklad,4)
t) stavba na individuálnu rekreáciu,5)
u) rozostavané stavby,6)
v) iné stavby.

(2) Do nehnute¾ného majetku pod¾a odseku 1
písm. v) sa zahàòajú stavby neuvedené v odseku 1
písm. l) a� u).

(3) V majetkovom priznaní sa uvádza pri ka�-
dom druhu nehnute¾ného majetku pod¾a odseku 1
a) názov a èíslo obce,7) názov a èíslo katastrálneho

územia,7) èíslo parcely, rok nadobudnutia, celková
výmera alebo výmera spoluvlastníckeho podielu;
pri stavbách uvedených v písmenách l) a� v) aj
ulica, orientaèné èíslo alebo súpisné èíslo, ak boli
pridelené,

b) cena,8)
c) kód druhu nehnute¾ného majetku pod¾a prílohy

k tejto vyhlá�ke.

(4) Ak sa v majetkovom priznaní uvádza viac ako
jeden nehnute¾ný majetok toho istého druhu, údaje
pod¾a odseku 3 sa uvedú samostatne pri ka�dom
nehnute¾nom majetku. Ak vlastník nadobudol jednou
kúpnou zmluvou viac druhov nehnute¾ného majetku
alebo viac ako jeden nehnute¾ný majetok toho istého
druhu, ktorých cena nie je samostatne v tejto zmluve
dohodnutá, uvádza sa v majetkovom priznaní sú-
hrnná cena pod¾a kúpnej zmluvy takto nadobudnuté-
ho nehnute¾ného majetku len pri  jednom z nich. 

§ 2

(1) V majetkovom priznaní sa hnute¾ný majetok uvá-
dza v èlenení na tieto druhy:
a) zariadenie domácnosti a iného priestoru urèeného

na bývanie,
b) veci osobnej potreby,
c) zbierka známok alebo zbierka bankoviek, alebo

zbierka mincí,
d) iné zbierky,
e) peòa�né prostriedky v hotovosti v slovenskej mene

a v cudzej mene vrátane vkladov v bankách a v po-
boèkách zahranièných bánk v slovenskej mene
a v cudzej mene a vkladov v bankách so sídlom
v zahranièí v cudzej mene,

f) stroj, prístroj a zariadenie,
g) dopravný prostriedok,
h) zlatnícky a �perkársky výrobok,

1) § 43h ods. 1 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
2) § 43b ods. 2 zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
3) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona è. 151/1995

Z. z.
4) § 43c zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
5) § 81c zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
6) § 6 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných

práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení zákona è. 255/2001 Z. z.
7) Príloha k vyhlá�ke Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady

è. 317/1992 Zb. o dani z nehnute¾ností v znení neskor�ích predpisov.
8) § 40 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných

orgánov v znení zákona è. 493/2001 Z. z.
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i) umelecké dielo,
j) výrobok z ko�u�iny zviera�a,
k) hudobný nástroj,
l) staro�itnos�,

m) cenný papier,9)
n) ostatný hnute¾ný majetok.

(2) V majetkovom priznaní sa uvádza pri hnute¾nom
majetku
a) pod¾a odseku 1 písm. a), b), h),  l) a n) cena,10)
b) pod¾a odseku 1 písm. c), d), f), g), i) a� k) a m) poèet

a cena,10)
c) pod¾a odseku 1 písm. e) celková suma peòa�ných

prostriedkov v slovenskej mene; pri prepoète cudzej
meny na slovenskú menu sa pou�ije kurz vyhlásený
Národnou bankou Slovenska, platný k 31. decembru
roka predchádzajúceho roku, v ktorom sa majetkové
priznanie podáva,10)

d) kód druhu hnute¾ného majetku pod¾a prílohy k tejto
vyhlá�ke.

(3) Do hnute¾ného majetku pod¾a odseku 1 písm. a)
sa zahàòa majetok s dobou vyu�ite¾nosti dlh�ou ako
tri roky a nadobúdacou cenou vy��ou ako 10 000 Sk.
Takým majetkom je najmä nábytok, televízny prijímaè,
rozhlasový prijímaè, prístroj na záznam a reprodukciu
zvuku alebo obrazu, práèka, chladnièka, mraznièka,
mikrovlnná rúra, kuchynský robot, umývaèka riadu,
elektrický a plynový prístroj na vykurovanie miestnos-
ti, prietokový alebo zásobníkový ohrievaè vody, elek-
trická rúra, plynová rúra, sporák, poèítaè, písací stroj.

(4) Do hnute¾ného majetku pod¾a odseku 1 písm. b)
sa zahàòa majetok s nadobúdacou cenou vy��ou ako
5 000 Sk. Takým majetkom je najmä bielizeò, odev
a doplnok odevu, obuv, výrobok z umelej ko�u�iny;
výrobok z ko�u�iny zviera�a, zlatnícky a �perkársky
výrobok sa do tohto druhu majetku nezahàòajú.

(5) Ako hnute¾ný majetok pod¾a odseku 1 písm. f) sa
uvádza stroj, prístroj a zariadenie, ktoré nie sú zahr-
nuté do hnute¾ného majetku pod¾a odseku 1 písm. a).

(6) Ako hnute¾ný majetok pod¾a odseku 1 písm. g) sa
uvádza najmä osobné motorové vozidlo, motocykel,
nákladné motorové vozidlo, �ahaè, náves, príves, auto-

bus, loï,  motorový èln, lietadlo, bicykel. Pri osobnom
motorovom vozidle, motocykli, nákladnom motorovom
vozidle, �ahaèi, návese, prívese, autobuse a lietadle sa
uvádza továrenská znaèka, typ a evidenèné èíslo pod¾a
technického preukazu.

(7) Cenné papiere pod¾a odseku 1 písm. m) sa uvá-
dzajú v èlenení pod¾a ich druhu.9)

(8) Do hnute¾ného majetku pod¾a odseku 1 písm. d)
sa zahàòajú zbierky, ktoré nie sú uvedené v odseku 1
písm. c). Do hnute¾ného majetku pod¾a odseku 1 písm.
n) sa zahàòa majetok, ktorý nie je uvedený v odseku 1
písm. a) a� m); takým majetkom je plemenný kôò,
dostihový kôò, základné stádo, �a�né zvieratá a podob-
ne.

§ 3

(1) V majetkovom priznaní sa majetkové práva a iné
majetkové hodnoty uvádzajú v èlenení na tieto druhy:
a) poh¾adávky,
b) ostatné majetkové práva a iné majetkové hodnoty.

(2) V majetkovom priznaní sa uvádza pri majetko-
vých právach a iných majetkových hodnotách
a) pod¾a odseku 1 písm. a) cena,10)
b) pod¾a odseku 1 písm. b) poèet alebo ve¾kos� podielu

a cena,10)
c) kód druhu majetkového práva a inej majetkovej

hodnoty pod¾a prílohy k tejto vyhlá�ke.

§ 4

Zru�uje sa vyhlá�ka Ministerstva financií Slovenskej
republiky è. 102/1993 Z. z. o majetku, ktorý sa ne-
uvádza v majetkovom priznaní v znení vyhlá�ky Minis-
terstva financií Slovenskej republiky è. 362/1999 Z. z.

§ 5

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. decembra
2001.

Brigita Schmögnerová v. r.

  9) Zákon è. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskor�ích predpisov.
10) § 40 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení zákona è. 493/2001 Z. z.
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ZOZNAM KÓDOV
pre jednotlivé druhy nehnute¾ného majetku, hnute¾ného majetku

a majetkových práv a iných majetkových hodnôt

Kód  Druh nehnute¾ného majetku

01 Orná pôda

02 Vinica

03 Chme¾nica

04 Trvalý trávny porast

05 Ovocný sad

06 Záhrada

07 Lesný pozemok

08 Vodná plocha

09 Zastavaná plocha a nádvorie

10 Stavebný pozemok

11 Iné pozemky

12 Rodinný dom

13 Bytový dom

14 Byt

15 Nebytový priestor

16 Gará�

17 Budova pre obchod a slu�by

18 Priemyselná budova a sklad

19 Stavba na individuálnu rekreáciu

20 Rozostavané stavby

21 Iné stavby

Kód  Druh hnute¾ného majetku

01 Zariadenie domácnosti a iného priestoru urèeného na bývanie

02 Veci osobnej potreby

03 Zbierka známok alebo zbierka bankoviek, alebo zbierka mincí

04 Iné zbierky

05 Peòa�né prostriedky v hotovosti v slovenskej mene a v cudzej mene vrátane vkladov v bankách a v poboè-
kách zahranièných bánk v slovenskej mene a v cudzej mene a vkladov v bankách so sídlom v zahranièí
v cudzej mene

06 Stroj, prístroj a zariadenie

07 Dopravný prostriedok

08 Zlatnícky a �perkársky výrobok

09 Umelecké dielo

10 Výrobok z ko�u�iny zviera�a

11 Hudobný nástroj

12 Staro�itnos�

13 Cenný papier

14 Ostatný hnute¾ný majetok

Príloha
k vyhlá�ke è. 495/2001 Z. z.
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Kód  Druh majetkových práv a iných majetkových hodnôt

01 Poh¾adávky
02 Ostatné majetkové práva a iné majetkové hodnoty
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496

O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 40 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení zákona è. 493/2001
Z. z.

opatrenie z 28. novembra 2001 è. 18576/2001-71, ktorým sa ustanovuje vzor majetkového priznania.

Opatrenie nadobúda úèinnos� 1. decembra 2001.

Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 17/2001 a mo�no doò nazrie� na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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497

O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 11 a  20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona è. 196/2000 Z. z.

opatrenie z 28. novembra 2001 è. Z-6/2001, ktorým sa mení a dopåòa výmer Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 29. marca 1996 è. Z-1/1996, ktorým sa urèujú maximálne ceny výrobkov a výkonov
v zdravotníctve v znení neskor�ích predpisov.

Opatrením sa urèujú maximálne ceny nových liekov a zdravotníckych pomôcok.

Toto opatrenie nadobúda úèinnos� 1. decembra 2001.

Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 17/2001 a mo�no doò nazrie� na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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498

O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona è. 196/2000 Z. z.

opatrenie z 28. novembra 2001 è. R-5/2001, ktorým sa mení a dopåòa výmer Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 12. marca 1996 è. R-1/1996, ktorým sa urèuje rozsah tovaru s regulovanými cenami
(oznámenie è. 89/1996 Z. z.) v znení neskor�ích predpisov.

Opatrením sa
a) s úèinnos�ou od 1. decembra 2001

� urèujú maximálne ceny plynu odoberaného na podnikate¾ké úèely a
� dopåòajú podmienky cenovej regulácie vo vnútro�tátnej �elezniènej osobnej doprave a vo verejnej pravidelnej

doprave osôb,
b) s úèinnos�ou od 1. januára 2002

� menia maximálne ceny plynu odoberaného na podnikate¾ské úèely,
� menia maximálne ceny tepla na vykurovanie a prípravu teplej ú�itkovej vody urèenej pre domácnosti a na iné

vyu�itie,
� menia minimálne ceny surového kravského mlieka, jatoèného hovädzieho dobytka v �ivom kategórie A a B

a jatoèných o�ípaných,
� urèujú minimálne ceny zrna potravinárskej p�enice a konzumných zemiakov z úrody roku 2002.

Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 17/2001 a mo�no doò nazrie� na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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