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Z Á K O N

z 29. novembra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z.
o zamestnanosti v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona
č. 70/1997 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona
č. 366/1997 Z. z., zákona č. 386/1997 Z. z., zákona
č. 394/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona
č. 292/1999 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona
č. 241/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona
č. 450/2000 Z. z., zákona č. 504/2001 Z. z. a zákona
č. 505/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 29 znie:

„§ 29

Absolvent školy pod¾a tohto zákona je občan počas
dvoch rokov od skončenia sústavnej prípravy na povo-
lanie.“.

2. V § 35 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
„a) posúdenie osobných predpokladov, schopností

a zručností občana vrátane vykonávania absolvent-
skej praxe absolventa školy vedeného v evidencii
nezamestnaných občanov h¾adajúcich zamestna-
nie u zamestnávate¾a za podmienok dohodnutých
medzi okresným úradom práce a absolventom školy
a za podmienok dohodnutých medzi okresným úra-
dom práce a zamestnávate¾om pod¾a § 90b,

 b) poskytovanie informácií a odborných rád súvisia-
cich najmä so zdravotnými a s kvalifikačnými po-
žiadavkami na pracovné miesta a na vykonávanie
absolventskej praxe.“.

3. V § 35 odsek 4 znie:
„(4) Poradenstvo poskytujú okresné úrady práce so

zrete¾om na zladenie záujmov občanov a so zrete¾om
na situáciu na trhu práce s požiadavkami na obsade-
nie vo¾ného pracovného miesta, na vykonávanie urči-
tého zamestnania a na vykonávanie absolventskej pra-
xe.“.

4. V § 36 písm. a) sa za slovo „rekvalifikácie“ vkla-
dajú slová „vykonávania absolventskej praxe,“.

5. V § 36 písm. b) sa v prvej vete za slovom „zamest-
nania“ vypúš�a čiarka a vkladajú sa slová „alebo vyko-
návania absolventskej praxe“.

6. V § 36 písm. b) sa v druhej vete na konci pripájajú

tieto slová: „alebo v prípade nedostatku praktických
skúseností“.

 7. V § 39 odsek 4 znie:
„(4) Evidovaný nezamestnaný je povinný pri spro-

stredkovaní zamestnania, pri rekvalifikácii alebo pri
vykonávaní absolventskej praxe spolupracova� s ok-
resným úradom práce, ktorý poučí evidovaného neza-
mestnaného o jeho právach a povinnostiach a určí
termíny, v ktorých je evidovaný nezamestnaný povinný
dostavi� sa na okresný úrad práce.“.

 8. V § 40 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: „okrem štúdia organizovaného externou for-
mou“.

 9. V § 41 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: „odmietnutie vykonávania absolventskej pra-
xe,“.

10. V § 41 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: „neskončenie vykonávania absolventskej pra-
xe,“.

11. V § 79 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c),
ktoré znie:
„c) absolventská prax,“.

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená
d) až i).

12. Za § 90a sa vkladá § 90b, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 90b

Absolventská prax

(1) Absolventská prax pod¾a tohto zákona je získanie
praktických skúseností vykonávaním pracovných čin-
ností zodpovedajúcich dosiahnutému stupňu vzdela-
nia v absolvovanom študijnom odbore alebo v učeb-
nom odbore evidovaným nezamestnaným absolventom
školy, alebo v príbuznom študijnom odbore alebo
v učebnom odbore vrátane postupného prispôsobova-
nia sa požadovanému pracovnému výkonu u zamest-
návate¾a.

(2) Absolventská prax sa vykonáva na základe pí-
somnej dohody o absolventskej praxi uzatvorenej me-
dzi absolventom školy a okresným úradom práce a pí-
somnej dohody uzatvorenej medzi okresným úradom
práce a zamestnávate¾om.

(3) Absolventská prax sa vykonáva najviac osem me-
siacov pri štvorhodinovom dennom pracovnom čase.
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Začiatok pracovného času a jeho rozvrh určuje za-
mestnávate¾. Po skončení absolventskej praxe vydá
zamestnávate¾ absolventovi školy potvrdenie o vyko-
naní absolventskej praxe.

(4) Počas vykonávania absolventskej praxe poskytu-
je okresný úrad práce absolventovi školy paušálny
príspevok vo výške 500 Sk mesačne na úhradu jeho
nevyhnutných osobných výdavkov spojených s výko-
nom absolventskej praxe. Okresný úrad práce poskyt-
ne absolventovi školy náhradu poistného na úrazové
poistenie počas vykonávania absolventskej praxe, ak
absolvent školy uzatvorí zmluvu o úrazovom poistení
pod¾a odseku 8 písm. g).

(5) Počas vykonávania absolventskej praxe má ab-
solvent školy nárok na vo¾no v rozsahu desiatich pra-
covných dní. Tento nárok vzniká najskôr po uplynutí
dvoch mesiacov vykonávania absolventskej praxe.

(6) Okrem poskytnutia vo¾na v rozsahu desiatich
pracovných dní zamestnávate¾ ospravedlní absolven-
tovi školy neprítomnos� na vykonávaní absolventskej
praxe z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti
alebo z dôvodu ošetrovania člena rodiny.

(7) Zamestnávate¾ovi, u ktorého absolvent školy vy-
konáva absolventskú prax, poskytuje okresný úrad
práce paušálny príspevok vo výške 1 000 Sk mesačne
na úhradu jeho nevyhnutných výdavkov súvisiacich
s vykonávaním absolventskej praxe jedným absolven-
tom školy.

(8) Dohoda medzi okresným úradom práce a absol-
ventom školy uzatvorená pod¾a odseku 2 obsahuje
najmä
a) záväzok okresného úradu práce zabezpeči� absol-

ventovi školy vykonávanie absolventskej praxe
u dohodnutého zamestnávate¾a,

b) záväzok absolventa školy vykonáva� absolventskú
prax u zamestnávate¾a dohodnutého okresným
úradom práce,

c) začiatok a dobu vykonávania absolventskej praxe,
d) druh vykonávaných pracovných činností počas ab-

solventskej praxe,
e) záväzok absolventa školy dodržiava� všeobecne zá-

väzné právne predpisy, vnútorné predpisy zamest-
návate¾a a predpisy na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej
praxe, s ktorými bol preukázate¾ne oboznámený,

f) záväzok absolventa školy uhradi� okresnému úra-
du práce náhradu škody, ktorú spôsobil zamestná-
vate¾ovi úmyselným konaním,

g) záväzok absolventa školy uzatvori� poistnú zmluvu
o úrazovom poistení počas vykonávania absolvent-
skej praxe,

h) záväzok okresného úradu práce uhrádza� absolven-
tovi školy paušálny príspevok pod¾a odseku 4 do
desiatich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za
ktorý sa príspevok poskytuje.

(9) Dohoda medzi okresným úradom práce a zamest-
návate¾om uzatvorená pod¾a odseku 7 obsahuje najmä
a) záväzok zamestnávate¾a utvára� absolventovi

školy podmienky na vykonávanie absolventskej
praxe,

b) druh vykonávaných pracovných činností počas ab-
solventskej praxe,

c) záväzok zamestnávate¾a preukázate¾ne oboznámi�
absolventa školy so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, s vnútornými predpismi a predpismi na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykoná-
vaní absolventskej praxe,

d) záväzok zamestnávate¾a vies� evidenciu dochádzky
absolventa školy a predklada� ju mesačne do desia-
tich pracovných dní po uplynutí kalendárneho me-
siaca okresnému úradu práce,

e) záväzok zamestnávate¾a oznámi� okresnému úradu
práce neúčas� absolventa školy na vykonávaní ab-
solventskej praxe, ako aj predčasné skončenie vyko-
návania absolventskej praxe najneskôr do dvoch
pracovných dní,

f) záväzok zamestnávate¾a, že povereným zamestnan-
com okresného úradu práce umožní vykona� kon-
trolu plnenia tejto dohody,

g) záväzok okresného úradu práce pravidelne mesačne
poukazova� zamestnávate¾ovi na jeho účet paušálny
príspevok pod¾a odseku 7 do desiatich dní po uply-
nutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok
poskytuje.“.

13. § 91a vrátane nadpisu znie:

„§ 91a

Dohodnuté verejnoprospešné pracovné miesto
pre dlhodobo nezamestnaného

(1) Dohodnuté verejnoprospešné pracovné miesto
pre dlhodobo nezamestnaného pod¾a tohto zákona je
každé pracovné miesto, na ktoré je evidovaný neza-
mestnaný prijatý do pracovného pomeru na určitú
dobu na základe písomnej dohody medzi okresným
úradom práce a zamestnávate¾om, ktorým môže by�
a) obec,13aa)
b) rozpočtová organizácia a príspevková organizácia

zriadená obcou,13ba)
c) občianske združenie,13c)
d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne pro-

spešné služby,13d)
e) nadácia13e) vykonávajúca verejnoprospešnú činnos�,
f) neinvestičný fond13f) vykonávajúci verejnoprospešnú

činnos�,
g) rozpočtová organizácia a príspevková organizácia

poskytujúce sociálne služby,13g)
h) zariadenie sociálnych služieb,13h)
i) štátom uznaná cirkev, náboženská spoločnos�13i)

a nimi zriadená organizácia,13j)
j) Slovenský Červený kríž,

k) Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zme-
nenou pracovnou schopnos�ou v Bratislave,

l) Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých
občanov v Levoči,

m) zariadenie zriadené pod¾a § 16 ods. 2 písm. i),
n) profesijná komora,13k)
o) škola13l) a školské zariadenie,13m)
p) zdravotnícke zariadenie,13n)
r) rozpočtová organizácia a príspevková organizácia

v oblasti kultúry,13ba)
s) fyzická osoba alebo právnická osoba vykonávajúca
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činnos� v odvetví po¾nohospodárstva a lesného hos-
podárstva,

t) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej predme-
tom činnosti sú zemné práce pre odvetvia dopravy,
pôšt a telekomunikácií, výroby a rozvodu elektriny,
plynu, pary a teplej vody, vody a v odvetví čistenie
odpadových vôd a likvidácia odpadov, hygienických
a podobných činností,13o) odstraňovanie následkov
povodní, ak sa tieto práce vykonávajú vo verejnom
záujme.

(2) Ustanoveniami odseku 1 nie sú dotknuté osobit-
né predpisy.13p)

(3) Pracovný pomer na určitú dobu na dohodnutom
verejnoprospešnom pracovnom mieste pre dlhodobo
nezamestnaného možno predĺži� alebo opätovne do-
hodnú�.13q)

(4) Zamestnanca na dohodnutom verejnoprospeš-
nom pracovnom mieste pre dlhodobo nezamestnaného
nemôže zamestnávate¾ dočasne prideli� na výkon prá-
ce inému zamestnávate¾ovi.

(5) Na dohodnuté verejnoprospešné pracovné miesto
pre dlhodobo nezamestnaného možno prija� občana,
ktorý v posledných dvoch rokoch pred prijatím na toto
pracovné miesto bol vedený v evidencii nezamestna-
ných v úhrne najmenej 12 mesiacov; pri opätovnom
prijatí občana na dohodnuté verejnoprospešné pracov-
né miesto pre dlhodobo nezamestnaného sa táto pod-
mienka považuje za splnenú, ak je občan vedený v evi-
dencii nezamestnaných v úhrne najmenej šes�
mesiacov.

(6) Zamestnávate¾ je povinný vies� denne evidenciu
o druhu práce a mieste výkonu práce občanov zamest-
naných na dohodnutých verejnoprospešných pracov-
ných miestach pre dlhodobo nezamestnaných; kópiu
tejto evidencie zamestnávate¾ priloží príslušnému ok-
resnému úradu práce ako súčas� dokladov zamestná-
vate¾a, na ktorých základe okresný úrad práce posky-
tuje zamestnávate¾ovi príspevok pod¾a odseku 7.

(7) Okresný úrad práce poskytuje zamestnávate¾ovi
z účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu príspevok na
úhradu mzdy alebo platu zamestnanca na dohodnu-
tom verejnoprospešnom pracovnom mieste pre dlho-
dobo nezamestnaného najviac vo výške mesačnej mi-
nimálnej mzdy platnej k poslednému dňu mesiaca, za
ktorý sa príspevok poskytuje, a príspevok na úhradu
poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poiste-
nie a dôchodkové zabezpečenie platených zamestná-
vate¾om vo výške určenej osobitnými predpismi.13r) Pri
uzatvorení pracovného pomeru na kratší pracovný
čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, okres-
ný úrad práce poskytuje príspevok na úhradu mzdy
alebo platu zamestnanca na dohodnutom verejnopros-
pešnom pracovnom mieste pre dlhodobo nezamestna-
ného vo výške zodpovedajúcej dohodnutému týžden-
nému pracovnému času a príspevok na úhradu
poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poiste-
nie a na dôchodkové zabezpečenie platených zamest-
návate¾om vo výške určenej osobitnými predpismi.13r)

(8) Dohoda uzatvorená medzi okresným úradom
práce a zamestnávate¾om obsahuje najmä

a) počet dlhodobo nezamestnaných, ktorých prijme
zamestnávate¾ do pracovného pomeru, a ich kvali-
fikačnú štruktúru,

b) deň vzniku pracovného pomeru, čas trvania pra-
covného pomeru a druh verejnoprospešnej práce,

c) výšku príspevku a spôsob jeho poskytnutia,
d) záväzok okresného úradu práce, že bude zamest-

návate¾ovi pod¾a odseku 7 poskytova� príspevok
mesačne, a to najneskôr do 30 dní odo dňa predlo-
ženia dokladov zamestnávate¾om vrátane dennej
evidencie o druhu práce a mieste výkonu práce
občanov zamestnaných na dohodnutých verejno-
prospešných pracovných miestach pre dlhodobo
nezamestnaných,

e) záväzok zamestnávate¾a, že okresnému úradu prá-
ce oznámi každé skončenie pracovného pomeru
dohodnutého pod¾a odseku 1, a to najneskôr do
piatich dní od jeho skončenia.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13aa až 13r znejú:
„13aa) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov.
  13ba) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.

o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
    13c) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskor-

ších predpisov.
   13d) Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách posky-

tujúcich všeobecne prospešné služby.
    13e) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.

o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z. z.
    13f) Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o dopl-

není zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996
Z. z.

   13g) § 68 písm. a) tretí, štvrtý a piaty bod zákona č. 195/1998 Z. z.
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

   13h) Zákon č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
    13i) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a posta-

vení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona
č. 394/2000 Z. z.

    13j) § 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 308/1991 Zb.
   13k) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb.

o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších
predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb.
o Slovenskej po¾nohospodárskej a potravinárskej komore,
zákon Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej
komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej
komore zubných technikov.

    13l) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl
(školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších
predpisov.

  13m) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.
o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

   13n) § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994
Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

   13o) Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky
č. 236/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú klasifikácie, číselník
a register v oblasti štátnej štatistiky v znení opatrenia Štatis-
tického úradu Slovenskej republiky č. 16/2001 Z. z.

   13p) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona
č. 434/2001 Z. z.

   13q) § 30 ods. 2 Zákonníka práce.
   13r) § 12 ods. 4 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdra-
votného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej pois�ovne
a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občian-
skych zdravotných pois�ovní v znení neskorších predpisov.
§ 15 ods. 4 a 5 a § 16 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej pois�ovni v znení
neskorších predpisov.“.
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14. V § 113 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2
a 3, ktoré znejú:

„(2) Ak zamestnávate¾ zamestnáva občanov so zme-
nenou pracovnou schopnos�ou s �ažším zdravotným
postihnutím a táto povinnos� mu pod¾a odseku 1 písm.
d) druhého bodu nevznikla, do počtu zamestnancov so
zmenenou pracovnou schopnos�ou, ktorých je zamest-
návate¾ povinný zamestnáva� pod¾a odseku 1 písm. d)
prvého bodu, započítavajú sa aj zamestnanci so zme-
nenou pracovnou schopnos�ou s �ažším zdravotným
postihnutím.

 (3) Do počtu zamestnancov so zmenenou pracovnou
schopnos�ou pod¾a odseku 1 písm. d) prvého bodu sa

započítavajú aj zamestnanci so zmenenou pracovnou
schopnos�ou s �ažším zdravotným postihnutím v poč-
te, ktorý prevyšuje počet zamestnancov so zmenenou
pracovnou schopnos�ou s �ažším zdravotným postih-
nutím, ktorých je zamestnávate¾ povinný zamestnáva�
pod¾a odseku 1 písm. d) druhého bodu.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4
až 6.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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557

Z Á K O N

z 29. novembra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 263/1999 Z. z. o  verejnom obstarávaní
a  o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení
a dopĺňa takto:

1. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a do-
pĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Pri verejnom obstarávaní sa uplatňuje princíp
prieh¾adnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskri-
minácie uchádzačov a záujemcov, hospodárskej sú�a-
že pri dodržiavaní zásad hospodárnosti pri vynaklada-
ní finančných prostriedkov.“.

2. V § 2 ods. 3 sa vypúš�ajú písmená p), r) a s).
Doterajšie písmená t), u), v), x) a y) sa označujú ako
písmená p), r), s), t) a u).

3. V § 3 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) samosprávny kraj, obec, rozpočtová organizácia

a príspevková organizácia samosprávneho kraja
alebo obce,“.

4. V § 3 ods. 1 sa dopĺňa písmenami e), f) a g), ktoré
znejú:
„e) Fond národného majetku Slovenskej republiky,
f) Slovenský pozemkový fond,
g) záujmové združenie právnických osôb,2a) ktoré vy-

tvorili obstarávatelia uvedení v písmenách a) až c).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:
„2a) § 20f Občianskeho zákonníka.“.

5. V § 3 ods. 2 sa za slovo „vplyv“ vkladajú slová
„alebo ktorá má právo využíva� osobitné práva pri
vykonávaní svojich činností“.

6. V § 3 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: „prevádzkuje verejné kanalizácie alebo čistiarne
odpadových vôd,“.

7. § 3 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Osobitným právom právnickej osoby pod¾a od-

seku 2 sa rozumie získanie stavby, pozemku alebo
práva k nemu na účel výstavby alebo opatrení vo
verejnom záujme na základe vyvlastnenia alebo obme-
dzenia vlastníckeho práva k pozemkom alebo k stav-
bám.11a)

(5) Obstarávate¾om je aj právnická osoba založená
právnickou osobou uvedenou v odseku 2, ktorá pod¾a
osobitného predpisu11b) zostavuje konsolidovanú úč-
tovnú závierku.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a) a 11b) znejú:
„11a) § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a staveb-

nom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
  11b) § 22 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších

predpisov.“.

  8. V § 4 sa vypúš�ajú slová „a predložil ponuku
alebo výkon“.

  9. V § 8 ods. 2 sa vypúš�a písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

10. V § 8 sa vypúš�a odsek 3.

11. V § 12 sa vypúš�ajú vnútorné odkazy „(§ 40),
(§ 43), (§ 47) a (§ 52)“.

12. V § 13 ods. 1 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou
a za slovo „podlimitné“ sa vkladá čiarka a slová „pod-
prahové s vyššou cenou alebo podprahové s nižšou
cenou“.

13. V § 13 ods. 3 sa slová „v § 2 ods. 3 písm. p), r)
a s)“ nahrádzajú slovami „v odseku 4 a 5“.

14. § 13 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Metóda verejného obstarávania sa označuje ako

podprahová s vyššou cenou, ak súčet predpoklada-
ných cien rovnakých druhov tovarov alebo služieb bez
dane z pridanej hodnoty je nad 250 000 Sk, ale najviac
500 000 Sk v priebehu kalendárneho roka alebo počas
trvania zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdo-
bie ako jeden kalendárny rok, a prác s predpoklada-
nou cenou bez dane z pridanej hodnoty nad 500 000
Sk, ale najviac 1 000 000 Sk počas trvania zmluvy
a výkonov, ktorých súčet všetkých odmien a cien za ne
je nad 250 000 Sk, ale najviac 500 000 Sk (ïalej len
„podprahová metóda verejného obstarávania s vyššou
cenou“). Na uzavretie zmluvy sa použije zjednodušený
postup verejného obstarávania užšou sú�ažou, roko-
vacím konaním so zverejnením alebo s rokovacím ko-
naním bez zverejnenia ustanovený v štvrtej hlave.

(5) Metóda verejného obstarávania sa označuje ako
podprahová s nižšou cenou, ak súčet cien rovnakých
druhov tovarov alebo služieb bez dane z pridanej hod-
noty je najviac 250 000 Sk v priebehu kalendárneho
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roka alebo počas trvania zmluvy, ak sa zmluva uzavie-
ra na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, a prác,
ktorých úhrnná cena bez dane z pridanej hodnoty
počas trvania zmluvy je najviac 500 000 Sk, a  výko-
nov, ktorých súčet všetkých odmien a  cien za ne je
najviac 250 000 Sk (ïalej len „podprahová metóda
verejného obstarávania s nižšou cenou“). Na uzavretie
zmluvy sa použije zjednodušený postup verejného ob-
starávania rokovacím konaním bez zverejnenia usta-
novený v štvrtej hlave .“.

15. V § 14 sa vypúš�a odsek 4.

16. V § 18 písm. b) sa písmeno „d)“ nahrádza písme-
nom „g)“.

17. V § 19 písm. b) sa písmeno „d)“ nahrádza písme-
nom „g)“.

18. V § 24 ods. 1 sa vypúš�a písmeno „g)“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúš�a.

19. V § 24 ods. 1 v novooznačenom písmene g) sa
slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

20. V § 24 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: „a nie je v likvidácii,“.

21.V § 24 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové pís-
meno b), ktoré znie:

„b) písm. c) potvrdením miestne príslušného daňo-
vého úradu nie starším ako tri mesiace,“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená
c) až e).

22. V § 24 ods. 2 sa v novooznačenom písmene c)
vypúš�ajú slová „c) a“.

23. V § 24 ods. 2 sa vypúš�a písmeno „e)“.

24. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:

„§ 24a

(1) Ak obstarávate¾ alebo ním zriadená komisia zistí,
že uchádzač alebo záujemca nepredložil niektorý z do-
kladov pod¾a § 24 ods. 2, vyzve ho na doplnenie týchto
dokladov.

(2) Lehota, v ktorej má uchádzač alebo záujemca
doplni� chýbajúci doklad, nesmie by� kratšia ako pä�
dní odo dňa doručenia žiadosti o doplnenie dokladu.

(3) Obstarávate¾ alebo ním zriadená komisia vylúči
uchádzača alebo záujemcu, ak v určenej lehote doklad
obstarávate¾ovi nedoručí alebo ak chýbajúci doklad
bol vyhotovený po výzve na doplnenie.“.

25. V § 25 ods. 4 písm. g) sa na konci pripájajú tieto
slová: „alebo opisom systému riadenia kvality“.

26. V § 25 ods. 4 sa vypúš�a písmeno f).

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).

27. V § 27 ods. 3 písm. b) sa za slová „lehota výstav-
by“ vkladá slovo „kvalita,“.

28. V § 28 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Zábezpeka nesmie by� vyššia ako 5 000 000 Sk.“.

29. V § 28 ods. 2 prvej vete sa slová „v oznámení
o vyhlásení metódy verejného obstarávania určí spô-
sob“ nahrádzajú slovami „v sú�ažných podkladoch
určí podmienky“.

30. V § 28 ods. 3 sa slová „na oznámenie vybratej
ponuky (ïalej len „lehota viazanosti ponúk“)“ nahrá-
dzajú slovami „viazanosti ponúk“.

31. § 28 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Obstarávate¾ vráti pred uplynutím lehoty viaza-

nosti ponúk uchádzačovi zábezpeku do 15 dní od
doručenia žiadosti uchádzača o jej vrátenie, ak
a) uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom

obstarávaní a obstarávate¾ ho vylúčil z vyhlásenej
metódy verejného obstarávania a uchádzač nepo-
dal námietku proti postupu obstarávate¾a,

b) vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk po-
d¾a § 35 ods. 4, 5, 6 alebo 8 a uchádzač nepodal
námietku proti postupu obstarávate¾a alebo

c) zrušil vyhlásenú metódu verejného obstarávania
pod¾a § 37 ods. 1 písm. d), e) alebo ods. 2.“.

32. V § 34 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

33. V § 35 odsek 1 znie:
„(1) Obstarávate¾ je povinný umožni� všetkým uchá-

dzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkla-
danie ponúk, účas� na otváraní obálok s ponukami.
Komisia zverejní obchodné mená, adresy alebo sídla
všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie jedno-
tlivých kritérií určených obstarávate¾om na hodnote-
nie ponúk (§ 27). Ostatné údaje uvedené v ponuke sa
nezverejňujú.“.

34. V § 35 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

„(3) Obstarávate¾ do siedmich dní odo dňa otvárania
obálok s ponukami doručí všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk,
záznam z otvárania obálok. Záznam obsahuje zoznam
uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých kri-
térií určených obstarávate¾om na hodnotenie ponúk.“.

Doterajšie odseky 3 až 13 sa označujú ako odseky 4
až 14.

35. V § 35 novooznačenom odseku 12 písmeno b) znie:
„b) zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili po-

nuku s uvedením návrhov uchádzačov na plnenie
jednotlivých kritérií na hodnotenie ponúk,“.

36. V § 36 ods. 4 sa za slovo „a“ vkladajú slová
„výsledok zverejní aj“.

37. V § 53 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
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„(1) Obstrávate¾ v rokovacom konaní bez zverejnenia
uskutoční výber uchádzača na základe informácií
o predmete obstarávania získaných prieskumom trhu.“.

Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2
a 3.

38. V § 54 ods. 3 sa slová „§ 2 ods. 3 písm. r)“ na-
hrádzajú slovami „§ 13 ods. 4 a 5“.

39. Za § 56 sa vkladá nová štvrtá hlava, ktorá vrá-
tane nadpisu znie:

„ŠTVR T Á  H L AVA

ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY VEREJNÉHO
OBSTARÁVANIA

§ 56a

(1) Pri podprahovej metóde verejného obstarávania
s  vyššou cenou obstarávate¾ postupuje pod¾a prvej až
piatej hlavy druhej časti okrem § 13 ods. 2, § 14 ods.
2, § 17 až 23, § 26 ods. 1, § 28 až 30, § 35 ods. 6 a 7,
§ 36 ods. 1 až 4, § 37 ods. 1 písm. d) a e) a ods. 3, § 39
ods. 1 až 3, § 40 až 45, § 46 ods. 1 písm. d) a ods. 2
až 4, § 47 až 49, § 50 ods. 1 a 2 a ods. 6 písm. b), § 51,
§ 52 ods. 3 a 4, § 53 ods. 3 druhej vety, § 54 ods. 2
a § 56.

(2) Pri podprahovej metóde verejného obstarávania
s nižšou cenou obstarávate¾ postupuje postupom pri
rokovacom konaní bez zverejnenia a pod¾a § 56f
a § 56g. Nepoužije § 52 a § 53 ods. 2 a 3.

Prvý diel

Postupy pri podprahovej metóde verejného
obstarávania s vyššou cenou

§ 56b

Pri podprahovej metóde verejného obstarávania
s vyššou cenou obstarávate¾
a) určí predpokladanú cenu predmetu obstarávania

pod¾a podmienok platných v deň odoslania výzvy
na predkladanie ponúk alebo v deň odoslania vý-
zvy na rokovanie,

b) vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní doklad o oprávnení
podnika�, prípadne ïalšie doklady pod¾a § 25,

c) posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní v súlade s výzvou,

d) uvedie v sú�ažných podkladoch obchodné pod-
mienky a podrobný opis predmetu obstarávania,
ktorým nesmie diskriminova� uchádzačov,

e) poskytne vysvet¾ovanie údajov uvedených vo výzve
na predkladanie ponúk do troch pracovných dní
od doručenia žiadosti na vysvetlenie všetkým
uchádzačom; uchádzač môže požiada� o  vysvetle-
nie najneskôr šes� pracovných dní pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk,

f) môže na vyhodnotenie ponúk zriadi� komisiu; ak
ju zriadi, postupuje pod¾a § 34,

g) postupuje pri vyhodnocovaní ponúk len pod¾a kri-
térií uvedených vo výzve na predloženie ponúk,

h) uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk s úspeš-
ným uchádzačom a súčasne ostatným uchádza-
čom oznámi, že neuspeli; ak rozhodol o zrušení
metódy verejného obstarávania, bezodkladne upo-
vedomí o  tejto skutočnosti všetkých uchádzačov
alebo záujemcov a na ich požiadanie uvedie dôvody
jej zrušenia,

i) určí lehotu na predkladanie ponúk tak, že zoh¾adní
čas potrebný na spracovanie ponúk a na vysvet¾o-
vanie podmienok a sú�ažných podkladov,

j) určí lehotu viazanosti ponúk tak, že zoh¾adní čas
potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmlu-
vy s úspešným uchádzačom,

k) uvedie pri obstarávaní výkonov vo výzve údaje
primerane pod¾a § 54 ods. 4.

§ 56c

(1) Výzvu na predkladanie ponúk metódou užšej
sú�aže obstarávate¾ pošle najmenej trom uchádzačom
a zverejní verejne prístupným spôsobom. Na obsah
výzvy sa vz�ahuje obsah oznámenia o vyhlásení užšej
sú�aže uvedený v prílohe č. 2 okrem bodov 10, 12, 14,
16, 21 a 22 a obsah výzvy na predloženie ponuky
pod¾a § 46 ods. 1 okrem písmena d).

(2) Obstarávate¾ môže obmedzi� počet uchádzačov
v užšej sú�aži najmenej na šes�. Obmedzenie treba
uvies� vo výzve na predkladanie ponúk.

§ 56d

(1) Výzvu na rokovanie metódou rokovacieho kona-
nia so zverejnením obstarávate¾ pošle najmenej trom
záujemcom a zverejní verejne prístupným spôsobom.
Na obsah výzvy sa vz�ahuje obsah oznámenia o vyhlá-
sení rokovacieho konania uvedený v prílohe č. 2 okrem
bodov 9, 11, 13, 17 a 18.

(2) Obstarávate¾ môže obmedzi� počet záujemcov
v rokovacom konaní so zverejnením najmenej na šes�.
Obmedzenie treba uvies� vo výzve na rokovanie.

(3) Obstarávate¾ posúdi splnenie podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní na základe dokladov predlo-
žených na rokovaní.

(4) Obstarávate¾ poskytne vysvetlenie údajov uvede-
ných vo výzve na rokovanie v priebehu rokovaní so
záujemcami.

§ 56e

Obstarávate¾ môže použi� metódu  rokovacieho ko-
nania bez zverejnenia, ak je splnená aspoň jedna
podmienka uvedená v § 52 ods. 1 a 2.
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Druhý diel

Postup pri podprahovej metóde verejného
obstarávania s nižšou cenou

§ 56f

(1) Obstarávate¾ pri rokovacom konaní bez zverejne-
nia postupuje pod¾a § 53 ods. 1 a uzavrie zmluvu s vy-
bratým uchádzačom.

(2) Obstarávate¾ vyžaduje doklad o oprávnení podni-
ka� na preukázanie splnenia podmienok účasti pri
uzatváraní zmluvy na poskytnutie služieb alebo zmlu-
vy na uskutočnenie prác; doklad o oprávnení podnika�
netreba vyžadova� pri uzatváraní zmluvy na dodanie
tovarov.

(3) Pri uzatváraní zmlúv sa nevyžaduje písomná
forma zmluvy okrem zmlúv, pri ktorých to vyžaduje
všeobecne záväzný právny predpis.

(4) Výsledok verejného obstarávania obstarávate¾
nezverejňuje vo vestníku.

§ 56g

(1) Obstarávate¾ nie je povinný v rokovacom konaní
bez zverejnenia vykonáva� činnosti prostredníctvom
odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie.

(2) Obstarávate¾ eviduje všetky doklady z verejného
obstarávania a uchováva ich štyri roky od uzavretia
zmluvy.“.

Doterajšia štvrtá až šiesta hlava sa označujú ako
piata až siedma hlava.

40. V § 71 ods. 2 sa vypúš�a písmeno f).

41. V § 72 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a konanie zastaví.“.

42. V § 77 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové
písmeno d), ktoré znie:
„d) zoznam podnikate¾ov, ktorí boli vyčiarknutí zo zo-

znamu podnikate¾ov vedeného pod¾a § 73 z dôvodu
uvedeného v § 76 ods. 1 písm. b) alebo c),“.

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená
e) až g).

43. Za § 84 sa vkladá § 84a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 84a

Kontrola zjednodušeného postupu
verejného obstarávania

(1) Kontrolu zjednodušeného postupu verejného ob-
starávania vykonáva orgán vnútornej kontroly obsta-
rávate¾a. Tým nie sú dotknuté oprávnenia iných kon-
trolných orgánov.

(2) Úrad je oprávnený vykona� následný doh¾ad nad
postupom obstarávate¾a pri zjednodušenom postupe
verejného obstarávania.

(3) Správnos� a úspešnos� verejného obstarávania

sa posudzuje najmä pod¾a dosiahnutého výsledku pri
dodržaní postupov určených týmto zákonom.

(4) Pri kontrole zjednodušeného postupu verejného
obstarávania sa nepoužije § 87 a § 89 ods. 2.“.

44. Za § 86 sa vkladá § 86a, ktorý znie:

„§ 86a

Proti postupu obstarávate¾a pri  zjednodušenom po-
stupe verejného obstarávania nemožno poda� námiet-
ky pod¾a § 86.“.

45. V § 90 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

„(2) Úrad môže obstarávate¾ovi uloži� pokutu do
výšky 10 % zmluvnej ceny predmetu obstarávania, ak
nepostupoval pod¾a § 36 ods. 5, § 56b písm. d) a  g),
§ 56c ods. 1 a  § 56d ods. 1.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3
a 4.

46. V § 90 v novooznačenom odseku 3 sa za slovami
„odseku 1“ vkladajú slová „a 2“.

47. V prílohe č. 2 sa vo všetkých prvých bodoch za
slová „názov a sídlo“ vkladajú slová „identifikačné číslo
organizácie,“.

48. V prílohe č. 2  časti OBSAH OZNÁMENIA O VY-
HLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA,
A. Verejná sú�až, desiatom bode písmene a) sa slovo
„a“ nahrádza čiarkou a za slovo „rok“ sa vkladajú slová
„a hodina“.

49. V prílohe č. 2 časti OBSAH OZNÁMENIA O VY-
HLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA,
A. Verejná sú�až, jedenásty bod znie: „Otváranie po-
núk: dátum, hodina a miesto otvárania obálok s po-
nukami.“.

50. V prílohe č. 2 časti OBSAH OZNÁMENIA O VY-
HLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA,
B. Užšia sú�až, desiatom bode písmene a) sa slovo „a“
nahrádza čiarkou a za slovom „rok“ sa vkladajú slová
„a hodina“.

51. V prílohe č. 2 časti OBSAH OZNÁMENIA O VY-
HLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA,
B. Užšia sú�až, jedenástom bode písmene a) sa slovo
„a“ nahrádza čiarkou a za slovom „rok“ sa vkladajú
slová „a hodina“.

52. V prílohe č. 2 časti OBSAH OZNÁMENIA O VY-
HLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA,
B. Užšia sú�až, trinásty bod znie: „Otváranie ponúk:
dátum, hodina a miesto otvárania obálok s ponuka-
mi.“.

53. V prílohe č. 2 časti OBSAH OZNÁMENIA O VY-
HLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA,
C. Rokovacie konanie, deviatom bode písmene a) sa
slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovom „rok“ sa vkla-
dajú slová „a hodina“.
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54. V prílohe č. 2 časti OBSAH OZNÁMENIA O VY-
HLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA,
C. Rokovacie konanie, desiaty bod znie: „Otváranie
ponúk: predpokladaný dátum, hodina a miesto otvá-
rania obálok s ponukami.“.

55. V prílohe č. 3 sa v bode 1 za slová „názov a sídlo,“

vkladajú slová „identifikačné číslo organizácie, telefón-
ne číslo“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2002.

Rudolf Schuster  v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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558

Z Á K O N

z 29. novembra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva
(banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastné-
ho bohatstva (banský zákon) v znení zákona Sloven-
skej národnej rady č. 498/1991 Zb. sa mení a dopĺňa
takto:

1. V § 3 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: „vhodné na energetické využitie,“.

2. V § 3 ods. 1 písm. g) sa slovo „tuha“ nahrádza
slovom „grafit“.

3. V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

„(2) Za nerastné bohatstvo sa pod¾a tohto zákona
považujú aj prírodné horninové štruktúry a podzemné
priestory, ktoré vznikli dobývaním ložísk ropy, hor¾a-
vého zemného plynu alebo soli [§ 3 ods. 1 písm. b) a f)],
ak sú vhodné na uskladňovanie plynov alebo kvapa-
lín.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

4. V § 6 odsek 2 znie:
„(2) Osvedčenie o výhradnom ložisku zašle Minister-

stvo životného prostredia Slovenskej republiky obvod-
nému banskému úradu, obci, okresnému úradu, sprá-
ve katastra2) a právnickej osobe alebo fyzickej osobe,
ktorej Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky určilo prieskumné územie na geologický
prieskum výhradného ložiska (ïalej len „prieskumné
územie“)2a).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 2a znejú:
„2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.

o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov.

2a) Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej
geologickej správe (geologický zákon).“.

5. V § 11 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Organizácia má právo naklada� s nerastmi zís-

kanými pri geologickom prieskume výhradného ložis-
ka v rozsahu a za podmienok určených v rozhodnutí
o určení prieskumného územia.2a)

 (3) Organizácia, ktorej sa určilo prieskumné úze-
mie, je povinná zaplati� úhradu za toto územie.2a)“.

6. V § 14 odsek 3 znie:
„(3) Výpočet zásob výhradného ložiska v období geo-

logického prieskumu schva¾uje organizácia, ktorá má
určené prieskumné územie. V období dobývania vý-
hradného ložiska výpočet zásob schva¾uje organizácia,
ktorá má určený dobývací priestor. Výpočet zásob sa
zasiela Ministerstvu životného prostredia Slovenskej
republiky na posúdenie, odsúhlasenie2a) a zapísanie
do súhrnnej evidencie zásob (§ 29 ods. 4).“.

7. § 14a vrátane nadpisu znie:

„§ 14a

Odpis zásob výhradného ložiska

(1) Odpisom zásob výhradného ložiska sa rozumie
ich vyňatie z evidencie zásob alebo ich prevod z bilanč-
ných zásob do nebilančných zásob.

(2) Zásoby výhradného ložiska možno odpísa�
a) z dôvodov osobitne zložitých banskotechnických,

bezpečnostných alebo geologických pomerov súvi-
siacich s prírodnými podmienkami alebo vzniknu-
tých nepredvídanými udalos�ami alebo

b) vtedy, ak nevyhovujú podmienkam využite¾nosti
zásob výhradného ložiska (§ 13 ods. 2), alebo

c) vtedy, ak ide o zásoby, ktorých dobývanie by ohro-
zilo dôležité verejné záujmy, najmä ochranu život-
ného prostredia, a význam ochrany prevyšuje zá-
ujem na vydobytí týchto zásob.

(3) Návrh na odpis zásob výhradného ložiska vypra-
cuje organizácia, ktorá má určený dobývací priestor,
alebo organizácia, ktorá výhradné ložisko eviduje (§ 10
ods. 2), len čo zistí, že zásoby nie je možné alebo
účelné vydoby� z dôvodov uvedených v odseku 2.

(4) Návrh na odpis zásob výhradného ložiska obsa-
huje
a) názov a sídlo organizácie, ak ide o právnickú osobu,

meno, priezvisko, trvalý pobyt, ak ide o fyzickú
osobu, názov dobývacieho priestoru alebo chráne-
ného ložiskového územia,

b) druh nerastu, množstvo zásob navrhnutých na od-
pis pod¾a blokov zásob, ich klasifikáciu, kvalitatív-
nu charakteristiku a návrh na vyňatie z evidencie
zásob alebo návrh na ich prevod z bilančných zásob
do nebilančných zásob,

c) dôvody, pre ktoré sa zásoby navrhujú na odpis,
d) mapy a rezy s preh¾adne vyznačenými čas�ami lo-

žiska, v ktorých sa navrhujú zásoby na odpis,
e) ïalšie grafické a písomné doklady o ložisku a záso-
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bách navrhnutých na odpis potrebné na odôvodne-
nie návrhu,

f) stanovisko Ministerstva životného prostredia Slo-
venskej republiky.

(5) Návrh na odpis zásob výhradného ložiska pred-
kladá organizácia na odsúhlasenie obvodnému ban-
skému úradu, do ktorého obvodu pôsobnosti výhrad-
né ložisko patrí.3) Obvodný banský úrad posúdi návrh
na odpis z h¾adiska jeho obsahu a dôvodov odpisu
pod¾a odsekov 2 a 4; ak návrh na odpis zásob nespĺňa
dôvody odpisu a neobsahuje požadované náležitosti,
obvodný banský úrad návrh na odpis zásob zamietne.

(6) Odsúhlasený odpis zásob výhradného ložiska za-
siela organizácia Ministerstvu životného prostredia
Slovenskej republiky na jeho zápis do súhrnnej evi-
dencie zásob výhradných ložísk (§ 29 ods. 4).

(7) Odsúhlasený odpis zásob výhradného ložiska je
súčas�ou banskomeračskej a geologickej dokumentá-
cie a evidencie zásob v organizácii.4)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:
„3) § 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti
obvodných banských úradov.

  4) § 8 vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 97/1988 Zb.
o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob
v znení vyhlášky č. 4/1992 Zb.“.

8. § 17 vrátane nadpisu znie:

„§ 17

Určenie, zmeny a zrušenie
chráneného ložiskového územia

(1) Chránené ložiskové územie a jeho zmeny určuje
obvodný banský úrad rozhodnutím po vyjadrení prí-
slušného orgánu ochrany prírody7a) a po dohode s prí-
slušným stavebným úradom pod¾a osobitného predpi-
su.7b)

(2) Konanie o určenie chráneného ložiskového úze-
mia sa začína na návrh organizácie alebo na podnet
orgánu štátnej správy. Návrh sa doloží osvedčením
o výhradnom ložisku a návrhom hraníc chráneného
ložiskového územia.

(3) Účastníkom konania o určenie chráneného ložis-
kového územia je navrhovate¾, obec, v ktorej katastrál-
nom území sa chránené ložiskové územie má nachá-
dza�, a obec, ktorej katastrálneho územia sa chránené
ložiskové územie má dotýka�. Začatie konania oznámi
obvodný banský úrad dotknutým orgánom štátnej
správy a obci, ktorá je účastníkom konania. Obvodný
banský úrad nariadi ústne pojednávanie spojené po-
d¾a potreby s miestnou ohliadkou a súčasne upozorní,
že stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy k ná-
vrhu na určenie chráneného ložiskového územia a pri-
pomienky a návrhy účastníka sa môžu uplatni� najne-
skôr pri ústnom pojednávaní, inak obvodný banský
úrad nemusí na ne prihliada�. Ak niektorý z dotknu-
tých orgánov štátnej správy potrebuje na zaujatie sta-
noviska dlhší čas, obvodný banský úrad na jeho žia-
dos� určenú lehotu pred jej uplynutím primerane
predĺži.

(4) V konaní o určenie chráneného ložiskového úze-
mia obvodný banský úrad posúdi návrh a podklady
z h¾adiska požiadaviek na ochranu výhradného ložis-
ka, posúdi pripomienky a návrhy účastníka a predlo-
žené stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy.

(5) Rozhodnutie o určení chráneného ložiskového
územia je rozhodnutím o chránenom území.7c) Hranice
chráneného ložiskového územia sa vyznačia v územ-
noplánovacej dokumentácii8) a v katastri nehnute¾-
ností.9)

(6) Obvodný banský úrad zruší chránené ložiskové
územie, ak pominuli dôvody ochrany výhradného lo-
žiska.

(7) Odseky 2 až 5 sa vz�ahujú primerane aj na zmenu
a zrušenie chráneného ložiskového územia.

(8) Podrobnosti o určení, zmene a zrušení chránené-
ho ložiskového územia a jeho evidencii ustanoví vše-
obecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Minister-
stvo hospodárstva Slovenskej republiky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a, 7b, 7c, 8 a 9
znejú:
„7a) § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994

Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
  7b) § 33 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpi-

sov.
  7c) § 32 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších

predpisov.
    8) § 8 až 13 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
    9) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995

Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

 9. V § 23 ods. 3 sa za slová „pod povrchom“ vkla-
dajú slová „vrátane stavieb na povrchu bezprostredne
slúžiacich ich prevádzke, a to �ažné veže, jamové bu-
dovy, strojovne �ažných strojov a ventilátorovne“.

10. § 24 vrátane nadpisu znie:

„§ 24

Oprávnenie na dobývanie výhradného ložiska

(1) Na dobývanie výhradného ložiska sa organizácii,
ktorá má príslušné banské oprávnenie,12a) určí dobý-
vací priestor. Určenie dobývacieho priestoru oprávňuje
organizáciu na dobývanie výhradného ložiska.

(2) Prednos� na určenie dobývacieho priestoru má
organizácia, ktorá má určené prieskumné územie2a)
a prieskum vykonávala na vlastné náklady. Prednos�
možno uplatni� podaním návrhu na určenie dobýva-
cieho priestoru najneskôr do šiestich mesiacov po
posúdení a odsúhlasení výpočtu zásob v období ložis-
kového geologického prieskumu Ministerstvom život-
ného prostredia Slovenskej republiky (§ 14 ods. 3).

(3) Ak organizácia, ktorá má prednos� na určenie
dobývacieho priestoru, podala návrh v lehote pod¾a
odseku 2, obvodný banský úrad uskutoční konanie
o určenie dobývacieho priestoru na jej návrh. Konanie
k návrhom iných organizácií na určenie dobývacieho
priestoru pre to isté ložisko podaným v lehote pod¾a
odseku 2 obvodný banský úrad preruší.

(4) Ak organizácia pod¾a odseku 2 prednos� na ur-
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čenie dobývacieho priestoru v určenej lehote neuplat-
nila a návrh na určenie dobývacieho priestoru podala
jedna organizácia alebo viac iných organizácií v lehote
pod¾a odseku 2 alebo po uplynutí tejto lehoty, obvodný
banský úrad uskutoční výberové konanie. Oznámenie
o začatí výberového konania a základné údaje o vý-
hradnom ložisku uverejní obvodný banský úrad v Ob-
chodnom vestníku najneskôr 90 dní pred dátumom
ukončenia prijímania návrhov na určenie dobývacieho
priestoru. Návrhy na určenie dobývacieho priestoru
pod¾a prvej vety sa považujú za návrhy do výberového
konania. Na dobu uskutočnenia výberového konania
obvodný banský úrad konanie o určenie dobývacieho
priestoru k podaným návrhom preruší.

 (5) Na vyhodnotenie návrhov na určenie dobývacie-
ho priestoru podaných vo výberovom konaní obvodný
banský úrad zriadi komisiu, ktorá má najmenej pä�
členov. Členov komisie vymenúva predseda obvodné-
ho banského úradu zo zástupcov okresného úradu,
obce, na ktorej území sa nachádza dobývací priestor,
Slovenskej banskej komory a obvodného banského
úradu.

 (6) Člen komisie je povinný o všetkých skutočnos-
tiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie
alebo v súvislosti s ňou, zachováva� mlčanlivos�, a to
aj po skončení svojho členstva v komisii.

 (7) Komisia vyhodnotí návrhy na určenie dobýva-
cieho priestoru najmä z h¾adiska technických a fi-
nančných možností predkladate¾ov návrhov, navrho-
vaného spôsobu dobývania výhradného ložiska
a riešenia stretov záujmov a určí poradie účastníkov
výberového konania. Neoddelite¾nú súčas� výberového
konania tvorí správa o priebehu a výsledkoch výbero-
vého konania, ktorá spolu s ostatnou dokumentáciou
je podkladom na rozhodnutie obvodného banského
úradu v konaní o určenie dobývacieho priestoru.

 (8) O návrhu, ktorý bol vo výberovom konaní urče-
ný ako prvý, pokračuje obvodný banský úrad v konaní
o určenie dobývacieho priestoru; ostatným účastní-
kom výberového konania obvodný banský úrad ozná-
mi, že ich návrhy neboli vo výberovom konaní úspešné.

 (9) Ak v konaní o určenie dobývacieho priestoru
navrhovate¾, ktorý bol vo výberovom konaní určený
ako prvý, vezme svoj návrh spä� alebo nesplní inú
požiadavku konania o určenie dobývacieho priestoru,
obvodný banský úrad toto konanie zastaví a pokračuje
v konaní s navrhovate¾om, ktorý sa vo výberovom ko-
naní umiestnil ako druhý.

(10) Obvodný banský úrad po nadobudnutí právo-
platnosti rozhodnutia o určení dobývacieho priestoru
konanie k návrhom na určenie dobývacieho priestoru
ostatných účastníkov výberového konania zastaví.

(11) Dobýva� výhradné ložisko v určenom dobýva-
com priestore môže organizácia po vydaní povolenia
banskej činnosti obvodným banským úradom pod¾a
osobitných predpisov.12)

(12) Organizácia má právo naklada� s vydobytými
nerastmi výhradného ložiska, na ktorého dobývanie jej
bol určený dobývací priestor.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a) § 4a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení

neskorších predpisov.“.

11. § 27 vrátane nadpisu znie:

„§ 27

Určenie, zmeny a zrušenie dobývacieho priestoru

(1) Dobývací priestor, jeho zmenu a zrušenie určí
obvodný banský úrad rozhodnutím po vyjadrení prí-
slušného orgánu ochrany prírody7a) a po dohode s prí-
slušným stavebným úradom pod¾a osobitného predpi-
su.7b)

(2) Návrh na určenie osobitného dobývacieho prie-
storu (§ 25 ods. 3) sa doloží vyjadrením organizácie,
pre ktorú už bol určený dobývací priestor. Ak je to
z h¾adiska racionálneho dobývania, ekologických vply-
vov a bezpečnosti prevádzky potrebné, určí obvodný
banský úrad nevyhnutné opatrenia, najmä poradie
a spôsob vydobytia výhradných ložísk.

(3) V rozhodnutí o určení dobývacieho priestoru sa
uvedie aj termín začatia dobývania výhradného ložis-
ka.

(4) Obvodný banský úrad na návrh organizácie, ob-
ce, v ktorej katastrálnom území sa dobývací priestor
nachádza alebo ktorej katastrálneho územia sa dobý-
vací priestor dotýka, orgánu územného plánovania,
ako aj z vlastného podnetu zmení dobývací priestor, ak
sú na to z h¾adiska verejného záujmu závažné dôvody.

(5) Ak sa návrh na určenie alebo zmenu dobývacieho
priestoru dotýka záujmov chránených pod¾a osobit-
ných predpisov,11) prerokuje organizácia, ktorá má
výhradné ložisko dobýva�, podmienky určenia dobýva-
cieho priestoru s orgánmi štátnej správy, fyzickými
osobami a právnickými osobami, ktorým prislúcha
ochrana týchto záujmov, obcou, v ktorej katastrálnom
území sa dobývací priestor nachádza, a obcou, ktorej
katastrálneho územia sa dobývací priestor dotýka.

(6) Rozhodnutie o určení a zmene dobývacieho prie-
storu je rozhodnutím o využití územia13) v rozsahu
jeho vymedzenia na povrchu.

(7) Organizácia môže určený dobývací priestor
zmluvne previes� na inú organizáciu, ktorá má prísluš-
né banské oprávnenie, po predchádzajúcom súhlase
obvodného banského úradu. Žiados� o predchádzajúci
súhlas na prevod dobývacieho priestoru podáva pre-
vádzajúca organizácia spolu s návrhom zmluvy o pre-
vode dobývacieho priestoru a príslušným banským
oprávnením12a) organizácie, na ktorú sa dobývací prie-
stor má previes�.

(8) Návrh zmluvy o prevode dobývacieho priestoru
musí okrem všeobecných náležitostí obsahova� ïalšie
náležitosti o
a) zaplatení úhrady za dobývací priestor a úhrady za

vydobyté nerasty ku dňu prevodu dobývacieho prie-
storu,

b) odovzdaní a prevzatí dokumentácie súvisiacej s vy-
konávaním banskej činnosti,

c) aktuálnom stave banskej činnosti vrátane riešenia
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stretov záujmov a o stave zásob výhradného ložiska
pod¾a druhov nerastov,

d) povinnosti organizácie, na ktorú sa dobývací prie-
stor má previes�, uskutočni� likvidáciu hlavných
banských diel a lomov a rekultiváciu pozemkov po
ukončení alebo trvalom zastavení banskej činnosti.

 (9) Ak návrh zmluvy o prevode dobývacieho priesto-
ru neobsahuje náležitosti pod¾a odseku 8 alebo ak
náležitosti nezodpovedajú skutočnému stavu, obvod-
ný banský úrad žiados� o predchádzajúci súhlas na
prevod dobývacieho priestoru rozhodnutím zamietne.

(10) Prvopis podpísanej zmluvy o prevode dobýva-
cieho priestoru zašle prevádzajúca organizácia obvod-
nému banskému úradu, ktorý vydal predchádzajúci
súhlas na jej uzavretie. Ak zmluva obsahuje všetky
náležitosti pod¾a odsúhlaseného návrhu, obvodný
banský úrad na jej základe uskutoční zápis prevodu
dobývacieho priestoru do evidencie dobývacích prie-
storov. Prevod dobývacieho priestoru nadobúda účin-
nos� dňom zápisu prevodu do tejto evidencie.

(11) Na organizáciu, na ktorú sa dobývací priestor
zmluvou previedol, prechádzajú dňom prevodu všetky
oprávnenia a povinnosti ustanovené týmto zákonom
a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi
a rozhodnutiami orgánov štátnej správy spojené s vy-
konávaním banskej činnosti v tomto dobývacom prie-
store.

(12) Obvodný banský úrad zruší dobývací priestor
na návrh organizácie, ak sa dobývanie výhradného
ložiska ukončilo alebo trvale zastavilo a bola ukončená
likvidácia hlavných banských diel a lomov. Obvodný
banský úrad zruší dobývací priestor alebo ho určí inej
organizácii na základe výberového konania (§ 24
ods. 4 až 10), ak organizácia, ktorej bol určený, do
troch rokov od určenia dobývacieho priestoru alebo
jeho prevodu nezačala výhradné ložisko dobýva� alebo
dobývanie prerušila na dlhší čas ako tri roky.

(13) Podrobnosti o návrhoch dobývacích priestorov
a o postupe pri ich určení, zmenách, zrušení a eviden-
cii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republi-
ky.“.

12. V § 28 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú
tieto slová: „alebo na podnet obvodného banského
úradu.“.

13. V § 28 ods. 1 písm. a) sa slová „príslušného
ministerstva“ nahrádzajú slovami „ministerstva prí-
slušného pod¾a druhu nerastu“.

14. V § 28 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) príslušným banským oprávnením.12a)“.

15. V § 29 ods. 3 sa slová „Slovenský banský úrad“
nahrádzajú slovami „Hlavný banský úrad“.

16. V § 29 ods. 4 sa slová „nerastných surovín“
nahrádzajú slovom „nerastov“.

17. § 31 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Po ukončení alebo trvalom zastavení prevádzky

v hlavných banských dielach a lomoch je organizácia
povinná vykona� ich likvidáciu (§ 32) a uskutočni�
rekultiváciu pozemkov dotknutých banskou činnos-
�ou pod¾a osobitných predpisov.16a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a) Napríklad § 7 a 8 zákona Slovenskej národnej rady

č. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 a 8 zákona
č. 61/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

18. V § 32 ods. 1 sa slová „ktorá má oprávnenie“
nahrádzajú slovami „ktorá má určený dobývací prie-
stor“.

19. § 32a vrátane nadpisu znie:

„§ 32a

Úhrady

(1) Organizácia, ktorá má určený dobývací priestor,
a vláda Slovenskej republiky nevyhlásila útlmový
program na dobývanie výhradného ložiska v dobýva-
com priestore, platí úhradu za dobývací priestor
5 000 Sk ročne za každý aj začatý km2 plošného obsa-
hu dobývacieho priestoru.

(2) Organizácia, ktorá má určený dobývací priestor,
platí úhradu za nerasty vydobyté z výhradného ložis-
ka, na ktoré bol dobývací priestor určený. Sadzba
úhrady je najviac 10 % z trhovej ceny výrobkov zhoto-
vených z vydobytých nerastov. Pri výpočte tejto úhra-
dy sa vychádza z podielu nákladov na dobývanie a cel-
kových nákladov na zhotovenie výrobkov.

(3) Organizácia platí úhradu za uskladňovanie ply-
nov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktú-
rach a v podzemných priestoroch (§ 5 ods. 2) (ïalej len
„uskladňovanie plynov alebo kvapalín“). Sadzba úhra-
dy je najviac 0,02 Sk za uskladnenie (zatlačenie) 1 m3

plynu alebo 1 t kvapaliny.

(4) Úhrady pod¾a odsekov 1 a 2 vypočíta organizácia,
ktorá má určený dobývací priestor; úhradu za usklad-
ňovanie plynov alebo kvapalín pod¾a odseku 3 vypočíta
organizácia, ktorá má povolenú túto banskú čin-
nos�.16b)

(5) Úhrada pod¾a odseku 1 je vo výške 50 % príjmom
štátneho rozpočtu a vo výške 50 % príjmom obce,
na ktorej území sa nachádza dobývací priestor. Ak sa
dobývací priestor nachádza na územiach viacerých
obcí, obvodný banský úrad určí pomerné podiely obcí
pod¾a ve¾kosti častí dobývacieho priestoru na ich úze-
miach. Príslušnú čas� úhrady odvedie obvodný banský
úrad do rozpočtu obce do 30 dní od prijatia úhrady.

(6) Úhrady pod¾a odsekov 2 a 3 sú príjmom štátneho
rozpočtu.

(7) Povinnos� plati� úhradu za dobývací priestor za-
čína kalendárnym rokom nasledujúcim po roku, v kto-
rom bol dobývací priestor určený, a končí sa rokom,
v ktorom bol dobývací priestor zrušený. Úhrada sa
platí každoročne, najneskôr do konca februára kalen-
dárneho roka. V tomto termíne predkladá organizácia
obvodnému banskému úradu priznanie úhrady za do-
bývací priestor.
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 (8) Úhrada za vydobyté nerasty a úhrada za
uskladňovanie plynov alebo kvapalín sa platí štvr�roč-
ne vždy do konca tretieho mesiaca nasledujúceho
štvr�roku. V tomto termíne predkladá organizácia ob-
vodnému banskému úradu priznanie úhrady za vydo-
byté nerasty a priznanie úhrady za uskladňovanie ply-
nov alebo kvapalín.

 (9) Na žiados� organizácie môže obvodný banský
úrad v kalendárnom roku povoli� platenie úhrady za
vydobyté nerasty alebo úhrady za uskladňovanie ply-
nov alebo kvapalín za jednotlivé štvr�roky kalendárne-
ho roka v splátkach tak, aby úhrady boli zaplatené
najneskôr do konca marca nasledujúceho roka. V po-
volení o platení úhrady v splátkach obvodný banský
úrad súčasne vymeria žiadate¾ovi úrok z odloženej
sumy vo výške 140 % diskontnej úrokovej sadzby
určenej Národnou bankou Slovenska platnej v deň
splatnosti úhrady. Úrok je splatný do 8 dní odo dňa
doručenia povolenia platenia úhrady v splátkach.

(10) Ak organizácia nezaplatí úhradu pod¾a odse-
kov 1 až 3 včas a v určenej výške, je povinná zaplati�
za každý deň omeškania penále vo výške 0,2 % z ne-
doplatkov príslušnej úhrady.

(11) Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže
na žiados� organizácie zníži� úhradu za vydobyté ne-
rasty a úhradu za uskladňovanie plynov alebo kvapa-
lín. Žiados� o zníženie úhrady organizácia zašle Hlav-
nému banskému úradu do 31. mája roka, za ktorý
žiada o zníženie úhrady. Hlavný banský úrad sa k žia-
dosti vyjadrí do 30. júna a žiados� s vyjadrením pred-
loží Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky,
ktoré ju posúdi a so stanoviskom predloží do 31. júla
na rozhodnutie Ministerstvu financií Slovenskej re-
publiky. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
pred vydaním rozhodnutia zašle žiados� do 31. augus-
ta Úradu pre štátnu pomoc.16c)

(12) Zníženie úhrady za vydobyté nerasty možno
povoli� v prípadoch
a) využívania nebilančných zásob výhradného ložis-

ka,
b) poskytnutia štátnej dotácie na dobývanie výhrad-

ného ložiska,
c) dobývania výhradného ložiska s osobitne zložitými

banskotechnickými, bezpečnostnými alebo geolo-
gickými pomermi [§ 14a ods. 2 písm. a)],

d) preukázaného použitia finančných prostriedkov na
zriaïovanie a prevádzku ekologických stavieb,

e) postihnutia organizácie závažnou udalos�ou alebo
haváriou16d) pri dobývaní výhradného ložiska,

f) verejného záujmu na dobývaní výhradného ložiska.

(13) Zníženie úhrady za uskladňovanie plynov alebo
kvapalín možno povoli� v prípadoch
a) postihnutia organizácie závažnou udalos�ou alebo

haváriou16d) pri uskladňovaní plynov alebo kvapa-
lín,

b) uskladňovania (zatlačenia) plynov alebo kvapalín
pre štátne hmotné rezervy.

(14) Podrobnosti o úhrade za dobývací priestor,
úhrade za vydobyté nerasty a úhrade za uskladňova-
nie plynov alebo kvapalín, o sadzbách úhrad, spôsobe

výpočtu a platenia úhrad ustanoví nariadenie vlády
Slovenskej republiky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16b, 16c a 16d
znejú:
„16b) § 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení

neskorších predpisov.
  16c) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona

č. 434/2001 Z. z.
  16d) § 5 a 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.

v znení neskorších predpisov.“.

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

„§ 32b

Správa úhrad

(1) Správou úhrad sa rozumie evidencia a registrá-
cia organizácií povinných plati� úhrady, overovanie
podkladov potrebných na správne a úplné zistenie
úhrady, konanie o úhradách, kontrola výpočtu úhrad,
evidovanie úhrad vrátane vysporiadania preplatkov
a nedoplatkov, vymáhanie úhrad a ïalšie činnosti
správcu úhrad pod¾a tohto zákona. Správu úhrad
vykonávajú obvodné banské úrady.

(2) Obvodný banský úrad je pri správe úhrad opráv-
nený
a) vyžiada� od organizácie podklady potrebné na vy-

počítanie úhrady, ak sú pochybnosti o správnosti
výpočtu úhrady v priznaní,

b) vykona� kontrolu správnosti výpočtu úhrady a vy-
rubi� zistený nedoplatok v lehote do piatich rokov
odo dňa predloženia priznania úhrady,

c) vyrubi� penále za omeškanie platby úhrady, ak jeho
výška je viac ako 1 000 Sk,

d) vymáha� úhradu a penále z nedoplatkov úhrady
(§ 32a ods. 10); úhradu a penále nemožno vymáha�
po uplynutí desiatich rokov nasledujúcich po roku,
v ktorom úhrada alebo jej čas� a penále boli splat-
né.

(3) Zistené preplatky úhrady sa použijú na zaplate-
nie úhrady v nasledujúcom období so súhlasom orga-
nizácie povinnej plati� úhradu.

(4) Organizácia je povinná obvodnému banskému
úradu predloži� na kontrolu platenia úhrad príslušné
doklady.“.

21. V § 33 ods. 3 sa slová „príslušné ministerstvo po
dohode so Slovenským banským úradom“ nahrádzajú
slovami „ministerstvo príslušné pod¾a druhu nerastu“.

22. V § 33 ods. 6 sa slová „obvodný úrad životného
prostredia“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.

23. V § 34 ods. 1 sa vypúš�a písmeno c).

24. V § 34 ods. 2 sa za číslo „18“ vkladá číslo „19“
a za číslo „23“ sa vkladá číslo „29“.

25. § 43 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ložiská nevyhradených nerastov, o ktorých

pod¾a predpisov platných do 31. decembra 1991 roz-
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hodli príslušné ústredné orgány štátnej správy, že sú
vhodné pre potreby a rozvoj národného hospodárstva,
sa dňom 1. januára 2002 považujú za výhradné ložiská
len v rozsahu hraníc určeného dobývacieho priesto-
ru; ak na ne nebol do 31. decembra 2001 určený
dobývací priestor, nepovažujú sa za výhradné ložiská
a od 1. januára 2002 sú ložiskami nevyhradených
nerastov (§ 7); súčasne týmto dňom strácajú platnos�
rozhodnutia o určení chránených ložiskových území
pre tieto ložiská.“.

26. § 44 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. § 12 až 15 vyhlášky Slovenského geologického úra-

du č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk
a o evidencii a odpisoch ich zásob v znení vyhlášky
č. 4/1992 Zb.“.

27. Slová „Slovenský banský úrad“ alebo „Slovenský
geologický úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte
zákona nahrádzajú slovami „Ministerstvo hospodár-
stva Slovenskej republiky“ alebo „Ministerstvo životné-
ho prostredia Slovenskej republiky“ v príslušnom tva-
re.

28. Slovo „vyh¾adávanie“ alebo slovné spojenia „vy-
h¾adávanie, prieskum“, „vyh¾adávanie a prieskum“
alebo „vyh¾adávanie alebo prieskum“ vo všetkých tva-
roch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „geo-
logický prieskum“ v príslušnom tvare.

29. Slová „celospoločenský záujem“ vo všetkých tva-
roch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „ve-
rejný záujem“ v príslušnom tvare.

30. Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2c, 11 a 14a
znejú:

„1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej
činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení ne-
skorších predpisov.

 2c) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.
v znení neskorších predpisov, zákon č. 313/1999 Z. z.

  11) Napríklad zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v zne-
ní neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení
neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady
č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti, zákon Slo-
venskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady
č. 307/1992 Zb. o ochrane po¾nohospodárskeho pôdneho fon-
du v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej repub-
liky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona
č. 308/2000 Z. z., vyhláška Ministerstva dopravy a Ústredného
banského úradu č. 28/1967 Zb., ktorou sa ustanovujú pravidlá
pre styk dráh s banskou činnos�ou.

14a) Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 44/1988 Zb.
o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zá-
kon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
zákonom Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.
a týmto zákonom.

Čl. III

Účinnos�

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

z 29. novembra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom
kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z. a zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slo-
venskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z. sa
mení a dopĺňa takto:

1. § 2 vrátane nadpisu znie:

„Pôsobnos� Úradu

§ 2

(1) Úrad kontroluje hospodárenie
a) s prostriedkami rozpočtov, ktoré pod¾a zákona

schva¾uje Národná rada Slovenskej republiky alebo
vláda Slovenskej republiky1) (ïalej len „vláda“) vrá-
tane prostriedkov, ktoré z týchto rozpočtov získali
obce a vyššie územné celky na výkon samosprávy
a na prenesený výkon štátnej správy,1a)

b) s majetkom, záväzkami, finančnými prostriedkami,
majetkovými právami a poh¾adávkami štátu, verej-
noprávnych inštitúcií a Fondu národného majetku
Slovenskej republiky,1b)

c) s majetkom, finančnými prostriedkami a majetko-
vými právami obcí a vyšších územných celkov, kto-
ré získali na úhradu nákladov na prenesený výkon
štátnej správy,

d) s majetkom, záväzkami, finančnými prostriedkami,
majetkovými právami a poh¾adávkami, za ktoré
Slovenská republika prevzala záruku,

e) s majetkom, finančnými prostriedkami, majetkový-
mi právami a poh¾adávkami a finančnými pro-
striedkami, ktoré sa poskytli Slovenskej republike,
právnickým osobám alebo fyzickým osobám hospo-
dáriacim s prostriedkami štátneho rozpočtu alebo
nakladajúcim so štátnym majetkom v rámci rozvo-
jových programov alebo z iných obdobných dôvodov
zo zahraničia.

(2) Úrad v rámci kontroly hospodárenia pod¾a odse-
ku 1 kontroluje
a) spôsob vyrubovania a vymáhania daní, ciel, odvo-

dov, poplatkov a pokút, ktoré sú príjmom štátneho
rozpočtu republiky,

b) výkon a uplatňovanie práv a dodržiavanie povin-
ností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vz�a-

hov vznikajúcich pri hospodárení pod¾a odseku 1,
ktorých účastníkom je subjekt uvedený v § 4.

(3) Na účely tohto zákona sa za prostriedky štátneho
rozpočtu považujú aj prostriedky Európskych spolo-
čenstiev a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na
financovanie projektov na základe medzinárodných
zmlúv.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a a 1b znejú:
„1) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky

č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších
predpisov, zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu ma-
jetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociál-
nej pois�ovni v znení neskorších predpisov, zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom po-
istení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobec-
nej zdravotnej pois�ovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvo-
vých, podnikových a občianskych zdravotných pois�ovní
v znení neskorších predpisov, zákon č. 280/1997 Z. z. o Spo-
ločnej zdravotnej pois�ovni v znení neskorších predpisov, zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o za-
mestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 80/1997
Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej repub-
liky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskor-
ších predpisov, § 8 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona č. 441/2000 Z. z.

1a) Napríklad § 26 ods. 5 a § 26a zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona č. 445/2001 Z. z.

1b) Zákon č. 92/1991 Zb.“.

2. V § 3 sa nad slovo „účelovosti“ umiestňuje od-
kaz 1c.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:
„1c) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995

Z. z.“.

3. § 4 znie:

„§ 4

Kontrolná pôsobnos� Úradu sa vz�ahuje v rozsahu
uvedenom v § 2 na
a) vládu, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štát-

nej správy Slovenskej republiky (ïalej len „ústredné
orgány štátnej správy“) a orgány im podriadené,

b) štátne orgány, ako aj právnické osoby, ku ktorým
vykonávajú funkciu zakladate¾a alebo zriaïovate¾a
ústredné orgány štátnej správy alebo iné štátne
orgány,

c) obce a vyššie územné celky, právnické osoby zria-
dené obcami a právnické osoby zriadené vyššími
územnými celkami,
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d) štátne účelové fondy, verejnoprávne inštitúcie zria-
dené zákonom, právnické osoby, v ktorých majú
majetkovú účas� verejnoprávne inštitúcie, na práv-
nické osoby s majetkovou účas�ou štátu,

e) Fond národného majetku Slovenskej republiky,
právnické osoby s majetkovou účas�ou Fondu ná-
rodného majetku Slovenskej republiky prevyšujú-
cou 50 % okrem prirodzených monopolov1d) a s ma-
jetkovou účas�ou Fondu národného majetku
Slovenskej republiky prevyšujúcou 34 %,

f) fyzické osoby a právnické osoby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:
„1d) § 10 zákona č. 92/1991 Zb.“.

4. V § 5 odsek 1 znie:
„(1) Úrad vypracúva stanovisko k návrhu štátneho

rozpočtu Slovenskej republiky a k návrhu štátneho
záverečného účtu Slovenskej republiky. Stanovisko
k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Úrad predkladá Národnej rade Slovenskej republiky
v lehote pod¾a osobitného predpisu.1e) Stanovisko
k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej re-
publiky Úrad predkladá Národnej rade Slovenskej re-
publiky v lehote 30 dní po rozhodnutí vlády Slovenskej
republiky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:
„1e) § 87 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996

Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republi-
ky.“.

5. V § 8 ods. 3 sa slovo „pä�“ nahrádza slovom „se-
dem“.

6. V § 10 odsek 1 znie:
„(1) Funkcia predsedu Úradu a funkcia podpredse-

du Úradu sú nezlučite¾né s výkonom funkcie v inom
orgáne verejnej moci, s pracovným pomerom alebo
s obdobným pracovným vz�ahom, s podnikate¾skou
činnos�ou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom
orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikate¾-
skú činnos�, ani s inou hospodárskou alebo zárobko-
vou činnos�ou okrem správy vlastného majetku, ve-
deckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej
činnosti. Predseda Úradu a podpredseda Úradu ne-
smú vykonáva� ani funkcie a činnos� upravené v oso-
bitnom zákone.4)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4) Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky

č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone
funkcií ústavných činite¾ov a vyšších štátnych funkcionárov.“.

7. § 10 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ak je zvolený predseda Úradu alebo podpredse-

da Úradu členom politickej strany alebo politického
hnutia, je povinný vzda� sa členstva v nich do 30 dní
po zvolení do funkcie.“.

8. V § 13 sa vypúš�a odsek 1.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

9. V § 15 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) predloži� protokol o výsledku kontroly (čiastkový

protokol) a dodatok k protokolu, ak je vyhotovený,

štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu na
oboznámenie sa s jeho obsahom,“.

10. V § 15 ods. 3 na konci prvej vety sa pripájajú
tieto slová: „alebo odovzdaním záznamu o výsledku
kontroly štatutárnemu orgánu kontrolovaného sub-
jektu“.

11. V § 15 ods. 2 sa slová „zamestnancov Úradu“
nahrádzajú slovom „kontrolórov“.

12. V § 16 ods. 1 tretia veta znie:
„Predseda alebo ním poverený podpredseda je na žiados�
povinný sprístupni� výsledky z určitej kontroly a opatre-
nia prijaté na odstránenie kontrolou zistených nedostat-
kov a písomnú správu o plnení alebo splnení týchto
opatrení [§ 18 písm. e)] pod¾a osobitného predpisu.5)“.

13. V § 17 ods. 1 v písmenách b) a d) sa za slová
„v primeranej lehote“ vkladajú slová „určenej Úradom“.

14. V § 17 ods. 2 sa slová „kontrolných pracovníkov“
nahrádzajú slovom „kontrolórov“.

15. V § 18 písm. e) sa slovo „termínoch“ nahrádza
slovom „lehotách“.

16. V § 20 ods. 1 sa v poslednej vete slovo „republi-
ky“ vypúš�a.

17. V § 20 ods. 2 sa slová „v termíne určenom“
nahrádzajú slovami „v lehote určenej“.

18. V § 20 ods. 5 sa slová „v určenom termíne“
nahrádzajú slovami „v lehote určenej Úradom“.

19. V § 21 ods. 1 sa za slová „pod¾a § 18“ vkladajú
slová „a § 22 ods. 1“.

20. Nadpis nad § 22 znie:

„Spoločné,  prechodné
a záverečné ustanovenia“ .

21. V § 22 ods. 2 sa slovo „republiky“ vypúš�a.

22. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:

„§ 24a

Predseda Úradu a podpredsedovia Úradu zvolení
pod¾a doterajších predpisov sú povinní vzda� sa člen-
stva v politickej strane alebo v politickom hnutí do 30
dní odo dňa účinnosti tohto zákona.“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 386/1996 Z. z., zákona č. 358/1997 Z. z., zákona
č. 377/1998 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona
č. 441/2000 Z. z., zákona č. 169/2001 Z. z. a zákona
č. 445/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 44 ods. 2 sa za slová „vykonáva finančnú kon-
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trolu u správcov rozpočtových kapitol“ vkladajú slová
„okrem rozpočtovej kapitoly Najvyššieho kontrolného
úradu Slovenskej republiky“ a na konci sa pripája táto
veta: „Kontrolu hospodárenia s prostriedkami štátne-
ho rozpočtu v Najvyššom kontrolnom úrade Sloven-
skej republiky vykonáva Národná rada Slovenskej re-
publiky alebo ňou poverený orgán.“.

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa

splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom
kontrolnom úrade Slovenskej republiky, ako vyplýva
zo zmien a doplnení vykonaných zákonom
č. 458/2000 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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