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Z Á K O N

z 28. februára 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 374/1996 Z. z. a zákona č. 72/1999 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety:
„O prebytočnosti majetku štátu pre jeho správcu roz-
hoduje štatutárny orgán správcu. Rozhodnutie musí
by� písomné a musí obsahova� najmä označenie pre-
bytočného majetku štátu a jeho identifikačné údaje.
Správca je povinný k rozhodnutiu dodatočne pripoji�
doklad o tom, ako bolo naložené s prebytočným majet-
kom štátu.“.

2. V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

„(4) Majetok štátu, ktorý prechodne neslúži správco-
vi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti
alebo v súvislosti s ním, sa považuje za dočasne pre-
bytočný majetok štátu. Správca je povinný s dočasne
prebytočným majetkom štátu naloži� bez zbytočného
odkladu, účelne a  s  maximálnou hospodárnos�ou
v súlade s týmto zákonom. Na rozhodovanie správcu
o dočasnej prebytočnosti majetku štátu sa vz�ahuje
odsek 3.“.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5
až 9.

3. V § 3 odsek 6 znie:
„(6) Na rozhodovanie o prebytočnosti majetku štátu,

o dočasnej prebytočnosti majetku štátu a o odňatí
správy nehnute¾ného majetku štátu a určení jeho
správcu sa nevz�ahujú všeobecné predpisy o správ-
nom konaní;8) tieto rozhodnutia nie sú preskúmate¾né
súdom.“.

4. V § 3 ods. 8 sa v prvej vete slovo „evidenciu“
nahrádza slovom „účtovníctvo“.

5. V § 6 ods. 2 sa za slovo „je“ vkladajú slová „na
správu poh¾adávky štátu“.

6. V § 6 ods. 5 sa v prvej vete vypúš�a slovo „bezod-
platne“ a na konci sa pripája táto veta: „Prevod správy
poh¾adávky štátu do správy štátnej rozpočtovej orga-
nizácie je vždy bezodplatný.“.

7. § 6a znie:

„§ 6a

(1) Ak osobitný zákon neustanovuje inak,13aa) správ-
ca poh¾adávky štátu môže na písomné požiadanie
dlžníka, ktorý nemôže svoj dlh riadne a  včas plni�,
uzavrie� s dlžníkom dohodu o splátkach alebo o od-
klade platenia.

(2) Správca poh¾adávky štátu môže uzavrie� s dlžní-
kom písomnú dohodu o splátkach, ak
a) dlžník svoj dlh písomne uznal alebo ide o poh¾adáv-

ku štátu priznanú právoplatným rozhodnutím sú-
du,

b) dlžník z dôvodu zhoršenia ekonomických alebo so-
ciálnych pomerov nemôže zaplati� celý dlh naraz,

c) dlžník sa v dohode o splátkach zaviaže zaplati� celý
dlh naraz, ak nezaplatí niektorú splátku riadne
a včas alebo ak sa zlepšia jeho ekonomické alebo
sociálne pomery.

(3) Správca poh¾adávky štátu môže uzavrie� s dlžní-
kom písomnú dohodu o odklade platenia, ak
a) dlžník svoj dlh písomne uznal alebo ide o poh¾adáv-

ku štátu priznanú právoplatným rozhodnutím sú-
du,

b) dlžník z dôvodu zhoršenia ekonomických alebo so-
ciálnych pomerov nemôže zaplati� celý dlh naraz,

c) dlžník sa v dohode o odklade platenia zaviaže za-
plati� celý dlh naraz, ak sa zlepšia jeho ekonomické
alebo sociálne pomery; dlžníkovi možno povoli� od-
klad platenia najviac na jeden rok odo dňa, keï bol
splatný jeho záväzok.

(4) S dlžníkom, ktorý je podnikate¾om, môže správca
uzavrie� písomnú dohodu o splátkach alebo o odklade
platenia, ak sú splnené podmienky pod¾a osobitného
predpisu.13ab) Pri povolení splátok alebo odkladu plate-
nia neúčtuje správca poh¾adávky štátu úroky z omeš-
kania.

(5) Ak osobitný zákon neustanovuje inak,13aa) správ-
ca trvale upustí od vymáhania poh¾adávky štátu od
dlžníka len vtedy, ak sa poh¾adávka štátu premlčala
a dlžník vzniesol námietku premlčania. Správca môže
trvale upusti� od vymáhania poh¾adávky štátu aj vte-
dy, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že ïalšie vymá-
hanie by bolo neúspešné alebo nehospodárne, alebo
ak to odôvodňujú ekonomické alebo sociálne pomery
dlžníka. O trvalom upustení od vymáhania poh¾adáv-
ky štátu rozhoduje štatutárny orgán správcu. Rozhod-
nutie o trvalom upustení od vymáhania poh¾adávky
štátu musí obsahova� najmä právny dôvod vzniku
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poh¾adávky štátu, výšku poh¾adávky štátu a dôvody
upustenia od vymáhania tejto poh¾adávky štátu. Pod-
mienkou platnosti rozhodnutia o trvalom upustení od
vymáhania poh¾adávky štátu vyššej ako 50 000 Sk je
súhlas zriaïovate¾a s rozhodnutím. Na vydanie roz-
hodnutia o trvalom upustení od vymáhania poh¾adáv-
ky štátu sa nevz�ahujú všeobecné predpisy o správ-
nom konaní;8) toto rozhodnutie nie je preskúmate¾né
súdom. Dlžník sa o trvalom upustení od vymáhania
poh¾adávky štátu neupovedomuje.

 (6) Ak dlžník neuspokojí poh¾adávku, o ktorej
správca rozhodol pod¾a odseku 5, ani v lehote troch
rokov od vydania rozhodnutia o trvalom upustení od
vymáhania poh¾adávky štátu, peňažná poh¾adávka
štátu zaniká.

 (7) Poh¾adávku štátu nemožno započíta� jedno-
stranným právnym úkonom. Ak osobitný zákon neus-
tanovuje inak,13aa) započítanie poh¾adávky štátu je
možné len písomnou dohodou, ak
a) existuje poh¾adávka dlžníka voči štátu a tomu zod-

povedajúci záväzok štátu v správe tohto správcu,
b) vzájomné poh¾adávky štátu a dlžníka sú rovnakého

druhu,
c) poh¾adávka dlžníka je splatná,
d) poh¾adávka dlžníka nie je premlčaná,
e) správca má na to predchádzajúci súhlas zriaïova-

te¾a; takýto súhlas sa nevyžaduje, ak ide o poh¾a-
dávku štátu nižšiu ako 30 000 Sk.

 (8) Ak osobitný zákon neustanovuje inak,13aa) správ-
ca môže zo závažných sociálnych dôvodov na písomné
požiadanie dlžníka, ktorým je fyzická osoba, uzavrie�
písomnú dohodu o úplnom alebo čiastočnom odpus-
tení dlhu nepresahujúcom 30 000 Sk, ak
a) dlh nevznikol v súvislosti so spáchaním úmyselné-

ho trestného činu, za ktorý bol dlžník právoplatne
odsúdený,

b) dlžník nemá voči správcovi poh¾adávku,
c) má na to predchádzajúci súhlas zriaïovate¾a,
d) dlh nevznikol z podnikania dlžníka.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13ab) znie:
„13ab) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci.“.

8. V § 7 odseky 6 a 7 znejú:
„(6) O spore rozhoduje zriaïovate¾ účastníkov spo-

ru; ak jedným z účastníkov sporu je štátny podnik,
o spore rozhoduje zriaïovate¾ a zakladate¾ účastníkov
sporu. Ak účastníci sporu nemajú spoločného zriaïo-
vate¾a, rozhodujú ich zriaïovatelia alebo zriaïovate¾
a zakladate¾ po dohode. Na vydanie rozhodnutia o spo-
re je príslušný ten zriaïovate¾ alebo zakladate¾, v kto-
rého pôsobnosti je majetok štátu, o ktorého správu sa
vedie spor.

 (7) Ak nedôjde k dohode medzi zriaïovate¾mi alebo
medzi zriaïovate¾om a zakladate¾om pod¾a odseku 6,
rozhoduje o spore vláda Slovenskej republiky na návrh
ministerstva financií. Návrh na rozhodnutie sporu
predkladá vláde Slovenskej republiky ministerstvo fi-
nancií na základe žiadosti niektorého zo zriaïovate¾ov,
zakladate¾a účastníka sporu alebo niektorého účast-
níka sporu, ak je ním ústredný orgán štátnej správy,
spolu s dokladmi pod¾a odseku 5.“.

 9. V § 7 ods. 8 sa vypúš�a posledná veta.

10. V § 7 ods. 9 sa vypúš�a druhá a tretia veta.

11. V § 8 ods. 1 sa v prvej vete za slová „majetok
štátu“ vkladajú slová „s výnimkou pod¾a odseku 2“.

12. V § 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

„(2) Povinnos� ponúknu� prebytočný majetok štátu
štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym príspev-
kovým organizáciám sa nevz�ahuje na prevod
a) pozemku vo vlastníctve štátu, zastavaného stavbou

vo vlastníctve budúceho nadobúdate¾a alebo
v správe budúceho nadobúdate¾a vrátane pri¾ahlej
zastavanej plochy a  nádvoria12a) určeného na spo-
ločné užívanie s  touto stavbou,

b) rodinného domu vo vlastníctve štátu doterajšiemu
nájomcovi alebo vypožičiavate¾ovi pod¾a § 11
ods. 2; to platí aj na pozemok zastavaný týmto
rodinným domom a   pri¾ahlú zastavanú plochu
a nádvorie12a) určené na spoločné užívanie s   týmto
rodinným domom,

c) nehnute¾nosti, ktoré by mohol budúci nadobúdate¾
stavby ako investor stavby nadobudnú� pod¾a oso-
bitného zákona,13ac) ak pod¾a vyjadrenia Minister-
stva životného prostredia Slovenskej republiky sú
splnené podmienky na vyvlastnenie pod¾a osobit-
ného zákona,13ac)

d) hnute¾nej veci štátu nadobudnutej správcom pod¾a
§ 5 okrem vecí, ktoré určí zriaïovate¾ svojím opat-
rením; na veci určené v tomto opatrení sa vz�ahuje
povinnos� ponúknu� prebytočný majetok štátu
štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym prí-
spevkovým organizáciám.“.

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3
až 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13ac znie:
„13ac) § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a staveb-

nom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpi-
sov.“.

13. V § 8 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak
ani po opakovanom osobitnom ponukovom konaní
neponúkne žiadny záujemca aspoň primeranú cenu,
môže správca postupova� pod¾a odseku 11.“.

14. V § 8 odsek 5 znie:
„(5) Správca nie je povinný vykona� osobitné ponu-

kové konanie pri prevode
a) majetku štátu uvedeného v odseku 2,
b) nezastavaného pozemku vo vlastníctve štátu, ak

jeho celková výmera nepresahuje 200 m2,
c) nehnute¾nej veci štátu do vlastníctva obce za pod-

mienky, že obec bude tento nehnute¾ný majetok
využíva� na poskytovanie všeobecne prospešných
služieb13ad) alebo na výstavbu verejnoprospešných
stavieb13ac) a že obec dodrží podmienky uvedené
v § 11 ods. 4,

d) podielu majetku štátu, ktorým sa realizuje zákonné
predkupné právo13c) alebo prednostné právo na pre-
vod správy podielu majetku štátu v spoločnej sprá-
ve pod¾a § 10 ods. 1,

e) majetku štátu na účely poskytovania starostlivosti
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v zariadeniach sociálnych služieb13d) alebo v zdra-
votníckych zariadeniach13e) neziskovej organizá-
cii13f) alebo inej právnickej osobe, ktorá nie je pod-
nikate¾om,13g) ak preukázate¾ne počas najmenej
jedného roka poskytujú starostlivos� v zariade-
niach sociálnych služieb13d) alebo v zdravotníckych
zariadeniach,13e)

f) nehnute¾nej veci štátu určenej pre potreby diplo-
matického zastúpenia cudzích štátov,

g) hnute¾nej veci štátu právnickej osobe, ktorá nie je
podnikate¾om,13g) ak preukázate¾ne počas najmenej
jedného roka vykonáva činnos� zameranú na pred-
chádzanie vzniku vážnych, �ažko liečite¾ných cho-
rôb a súvisiacu osvetovú činnos� a ak táto hnute¾ná
vec jej bude slúži� na uvedené účely,

h) inej hnute¾nej veci štátu než uvedenej v písme-
nách d), e) a g) okrem vecí, ktoré určí zriaïovate¾
svojím opatrením; na veci určené v tomto opatrení
sa vz�ahuje povinnos� vykona� osobitné ponukové
konanie.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13ad, 13d a 13e
znejú:
„13ad) § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových

organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
  13d) § 18 ods. 2 a ods. 3 písm. c) zákona č. 195/1998 Z. z.

o sociálnej pomoci   v znení neskorších predpisov.
  13e) § 24 ods. 1 písm. a) až r) zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov.“.

15. V § 8 ods. 6 druhá veta znie:
„Ak správca nie je povinný vykona� ponukové konanie
štátnym rozpočtovým organizáciám alebo štátnym prí-
spevkovým organizáciám alebo osobitné ponukové ko-
nanie, prevedie nehnute¾ný majetok štátu aspoň za
primeranú cenu s výnimkou prevodu vlastníctva ne-
hnute¾ného majetku štátu
a) obci za podmienok uvedených v odseku 5 písm. c),
b) na účely poskytovania starostlivosti v zariadeniach

sociálnych služieb alebo v zdravotníckych zariade-
niach za podmienok uvedených v odseku 5 písm. e),

c) pre potreby diplomatického zastúpenia cudzích
štátov.“.

16. V § 8 odsek 8 znie:
„(8) Postup upravený v tomto zákone platí primerane

aj pri prevode vlastníctva nehnute¾ných vecí štátu
nachádzajúcich sa v zahraničí.“.

17. V § 8 ods. 9 sa slová „ustanovení odsekov 1 až 7“
nahrádzajú slovami „tohto zákona“.

18. V § 8 odsek 10 znie:
„(10) Všetky právne úkony spojené s nakladaním

s majetkom štátu vrátane ude¾ovania súhlasu pod¾a
tohto zákona musia ma� písomnú formu s výnimkou
uvedenou v § 11 ods. 7, inak sú neplatné.“.

19. § 8 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Ak ani po opakovanom osobitnom ponukovom

konaní vykonanom pod¾a odseku 3 v časovom odstupe
aspoň troch mesiacov neponúkne žiadny záujemca
aspoň primeranú cenu, ponúkne správca tento maje-
tok obci, v ktorej územnom obvode sa tento majetok

nachádza. Ak obec písomne odmietne takýto majetok
prevzia� za akúko¾vek dohodnutú cenu, môže ho
správca previes� do vlastníctva inej právnickej osoby
alebo fyzickej osoby za dohodnutú cenu, pričom ak je
viac záujemcov o takýto majetok, prevedie sa do vlast-
níctva tej osoby, ktorá ponúkne najvyššiu cenu; v tom-
to prípade sa ustanovenie § 11 ods. 4 nepoužije.“.

20. § 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Štátne rozpočtové organizácie a štátne príspev-

kové organizácie môžu nadobudnú� do správy nehnu-
te¾ný majetok štátu od správcov uvedených v § 1
ods. 1 najviac za cenu primeranú pod¾a § 8 ods. 4
s výnimkou prevodu správy nehnute¾ného majetku
štátu medzi štátnymi rozpočtovými organizáciami,
ktorý je vždy bezodplatný.“.

21. V § 10 ods. 1 sa za slová „pri prevode podielu
majetku štátu v spoločnej správe“ vkladajú slová
„správcov uvedených v § 1 ods.1“.

22. V § 11 ods. 1 sa v druhej vete číslovka „30“
nahrádza číslovkou „60“.

23. V § 11 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Prevod vlastníctva nehnute¾ných vecí štátu mu-

sí by� vždy odplatný, a to najmenej za primeranú cenu
pod¾a § 8 ods. 4, s výnimkou pod¾a § 8 ods. 11. Za
nižšiu než primeranú cenu môže správca výnimočne
previes� vlastníctvo nehnute¾nej veci štátu na účely
poskytovania sociálnych služieb alebo zdravotnej sta-
rostlivosti za podmienok uvedených v § 8 ods. 5
písm. e). Za nižšiu než primeranú cenu môže správca
previes� vlastníctvo nehnute¾nej veci štátu aj na účely
diplomatického zastúpenia cudzích štátov za predpo-
kladu, že Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej
republiky potvrdí, že je zaručená vzájomnos�. Za niž-
šiu než primeranú cenu môže správca previes� vlast-
níctvo nehnute¾nej veci štátu aj obci za podmienky, že
obec bude tento nehnute¾ný majetok využíva� na po-
skytovanie všeobecne prospešných služieb13ad) alebo
na výstavbu verejnoprospešných stavieb.

 (4) Pri prevode nehnute¾ných vecí štátu za nižšiu
než primeranú cenu pod¾a § 8 ods. 4 písm. a) je
kupujúci povinný dodrža� účel dohodnutý pod¾a odse-
ku 1 najmenej počas piatich rokov od nadobudnutia
vlastníckeho práva. Ak kupujúci túto povinnos� nespl-
ní, je povinný doplati� správcovi rozdiel medzi dohod-
nutou cenou a primeranou cenou pod¾a § 8 ods. 4
písm. a) alebo písm. b) najneskôr do šiestich mesiacov
odo dňa zmeny účelu, inak kúpna zmluva stráca plat-
nos�17b) v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na dopla-
tenie. Zmenu dohodnutého účelu pred uplynutím pia-
tich rokov je kupujúci vždy povinný správcovi vopred
oznámi�. Ak kupujúci zmení dohodnutý účel bez pred-
chádzajúceho oznámenia, je kúpna zmluva od začiat-
ku neplatná.17b) Ak sa zmluva stane neplatnou, je
správca povinný poda� návrh na záznam alebo vklad
vlastníckeho práva štátu do katastra nehnute¾ností.10)
V prípade predaja alebo iného scudzenia nehnute¾nej
veci nadobudnutej kupujúcim za nižšiu cenu než pri-
meranú pod¾a § 8 ods. 4 písm. a) pred uplynutím
piatich rokov od jej nadobudnutia, má štát predkupné
právo17c) na kúpu nehnute¾nej veci za cenu, za ktorú
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kupujúci nadobudol nehnute¾nú vec štátu od správcu;
v prípade znehodnotenia sa cena primerane zníži.
Kupujúci môže požadova� finančnú náhradu toho,
o čo sa zvýšila hodnota nehnute¾nej veci. Predkupné
právo štátu na kúpu nehnute¾nej veci štátu je správca
povinný dohodnú� v kúpnej zmluve ako časovo obme-
dzené vecné právo v trvaní piatich rokov od nadobud-
nutia vlastníckeho práva kupujúcim; správca je povin-
ný súčasne s návrhom na vklad vlastníckeho práva
k nehnute¾nosti poda� aj návrh na záznam predkup-
ného práva štátu k tejto nehnute¾nosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10) 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 zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej
rady Slovenskej republiky o katastri nehnute¾ností a  o  zápise
vlastníckych alebo iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny
zákon) v znení vyhlášky č. 72/1997 Z. z.“.

24. V § 11 ods. 7 sa v poslednej vete za slová „zdra-
votníckych zariadeniach13e)“ vkladajú slová „alebo na
výkon činnosti zameranej na predchádzanie vzniku
vážnych, �ažko liečite¾ných chorôb a súvisiacu osveto-
vú činnos�“.

25. V § 11 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: „Zámennou zmluvou možno zameni�
i majetok štátu, ktorý nie je prebytočný, pričom oce-
nenie vymieňaných nehnute¾ností sa musí vykona�
rovnakým spôsobom.“.

26. V § 13 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Správca môže majetok štátu prenecha� do ná-

jmu nájomnou zmluvou20) len za peňažnú odplatu. Pri
nájme nehnute¾ných vecí štátu je správca povinný
dohodnú� nájomné aspoň vo výške, za akú sa v tom
čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu
na dohodnutý účel také alebo porovnate¾né nehnute¾-
nosti; nižšie nájomné môže správca dohodnú�, ak je
nájomcom štátna rozpočtová organizácia alebo štátna
príspevková organizácia; nižšie nájomné môže správca
dohodnú� aj vtedy, ak je nájomcom obec alebo iná
právnická osoba, alebo fyzická osoba za podmienky,
že bude tento nehnute¾ný majetok štátu využíva� na
poskytovanie všeobecne prospešných služieb. Na plat-
nos� nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas zriaïovate-
¾a, ak to zriaïovate¾ určí svojím opatrením. Správca
nie je oprávnený dohodnú� v nájomnej zmluve právo
opakovaného nájmu v prospech nájomcu.

 (2) Správca môže majetok štátu prenecha� do výpo-
žičky zmluvou o výpožičke.21) Zmluvu o výpožičke ne-
hnute¾ných vecí štátu môže správca uzavrie� s inými
osobami, než sú uvedené v § 1 ods. 1, na účely posky-
tovania starostlivosti v zariadeniach sociálnych slu-
žieb13d) alebo v zdravotníckych zariadeniach13e) za pod-
mienok uvedených v § 8 ods. 5 písm. e). Správca môže
uzavrie� zmluvu o výpožičke nehnute¾ných vecí štátu
aj s inou právnickou osobou, ktorá nie je podnikate-
¾om,13g) ak preukázate¾ne počas najmenej jedného roka
vykonáva činnos� zameranú na predchádzanie vzniku
vážnych, �ažko liečite¾ných chorôb a súvisiacu osveto-

vú činnos� a ak jej tieto nehnute¾né veci budú slúži�
na uvedené účely. Zmluvu o výpožičke nehnute¾ných
vecí štátu môže správca uzavrie� aj s obcou za pod-
mienky, že jej bude tento nehnute¾ný majetok štátu
slúži� na poskytovanie všeobecne prospešných slu-
žieb.13ad)“.

27. V § 13 ods. 6 sa vypúš�ajú slová „alebo tento
majetok inak za�aži�“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Správca môže v odôvodnených prípadoch za odplatu
zriadi� na nehnute¾nú vec štátu vecné bremeno.23aa) Na
platnos� zmluvy o zriadení vecného bremena sa vyža-
duje súhlas zriaïovate¾a. Zriadenie vecného bremena
v prospech štátnej rozpočtovej organizácie je vždy bez-
odplatné.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23aa znie:
„23aa) § 151n Občianskeho zákonníka.“.

28. V § 13 odsek 7 znie:
„(7) Správca pod¾a § 1 ods. 1 s výnimkou ústredného

orgánu štátnej správy Slovenskej republiky23a) nemôže
použi� majetok vo vlastníctve štátu ako vklad do ma-
jetku právnickej osoby a nemôže  takýto majetok pou-
ži� ako vklad pri založení právnickej osoby. Ústredný
orgán štátnej správy Slovenskej republiky23a) môže
a) so súhlasom ministerstva financií použi�

1. hnute¾né veci vo vlastníctve štátu v hodnote ne-
prevyšujúcej 1 000 000 Sk ako vklad do majetku
právnickej osoby,

2. majetok vo vlastníctve štátu v hodnote neprevy-
šujúcej 1 000 000 Sk ako vklad do majetku pri
založení právnickej osoby,23ab) ak jej jediným za-
kladate¾om je štát,

b) so súhlasom vlády Slovenskej republiky použi�
1. hnute¾né veci vo vlastníctve štátu v hodnote pre-

vyšujúcej 1 000 000 Sk a nehnute¾né veci vo
vlastníctve štátu ako vklad do majetku právnickej
osoby,

2. majetok vo vlastníctve štátu v hodnote prevyšu-
júcej 1 000 000 Sk ako vklad do majetku pri
založení právnickej osoby,23ab) ak jej jediným za-
kladate¾om je štát,

3. majetok vo vlastníctve štátu ako vklad do majetku
pri založení neziskovej organizácie13f) postupom,
ktorý ustanoví osobitný zákon.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23ab) znie:
„23ab) § 154 až 220 Obchodného zákonníka.“.

29. V § 14 odsek 3 znie:
„(3) O neupotrebite¾nosti majetku štátu pre jeho

správcu a o jeho likvidácii rozhoduje štatutárny orgán
správcu, ak tento majetok štátu nemôže správca vyu-
ži� ani ako materiál, ani ako náhradné dielce. Rozhod-
nutie o neupotrebite¾nosti majetku štátu a o jeho
likvidácii musí by� písomné a musí obsahova� najmä
označenie neupotrebite¾ného majetku štátu a jeho
identifikačné údaje. Správca k rozhodnutiu dodatočne
pripojí doklad o spôsobe likvidácie neupotrebite¾ného
majetku štátu.“.

30. V § 14 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiar-
kou a pripájajú sa tieto slová: „historický knižničný
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dokument, historický knižničný fond17d) a zbierkový
predmet.17e)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 17d a 17e znejú:
„17d) § 18 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zá-

kona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej
pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona
č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.

  17e) § 2 ods. 2 zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách
a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodno-
ty.“.

31. V § 14a ods. 1 sa slovo „kontroluje“ nahrádza
slovami „a správy finančnej kontroly kontrolujú“.

32. V § 14a sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2
a 3, ktoré znejú:

„(2) V pôsobnosti ministerstva financií pod¾a odse-
ku 1 je kontrola dodržiavania ustanovení tohto zákona
a osobitných zákonov pri správe majetku štátu vyko-
návanej ministerstvami a ostatnými ústrednými or-
gánmi štátnej správy Slovenskej republiky,23ba) pri
ude¾ovaní súhlasu ministerstvami a ostatnými
ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej repub-
liky ako zriaïovate¾mi a kontrola dodržiavania usta-
novení § 11 ods. 4 a § 13 ods. 4 až 6 fyzickými osobami
alebo právnickými osobami, ktoré nadobudli majetok
štátu od ministerstiev a ostatných ústredných orgánov
štátnej správy Slovenskej republiky.23ba)

 (3) Správy finančnej kontroly23bb) kontrolujú správ-
cov a zriaïovate¾ov, ktorí nie sú uvedení v odseku 2,
a dodržiavanie ustanovení § 11 ods. 4 a § 13 ods. 4
až 6 fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré
nadobudli majetok štátu od správcov, ktorí nie sú
uvedení v odseku 2.“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 4
až 7.

Poznámky pod čiarou k odkazom 23ba a 23bb znejú:
„23ba) Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizá-

cii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej sprá-
vy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 23bb) Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly.“.

33. V § 14a ods. 4 sa slovo „môže“ nahrádza slovom
„môžu“ a za slová „ministerstvo financií“ sa vkladajú
slová „a správy finančnej kontroly“.

34. V § 14a ods. 7 prvá veta znie: „Na kontrolu pod¾a

odseku 1 sa vz�ahujú základné pravidlá kontrolnej
činnosti pod¾a osobitného predpisu.23c)“.

35. V § 18 ods. 2 sa v piatej vete na konci bodka
nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„v tomto prípade je správca oprávnený poda� návrh na
vklad do katastra nehnute¾ností pred zaplatením kúp-
nej ceny.“.

36. Za § 18b sa vkladá § 18c, ktorý znie:

„§ 18c

(1) Pri schva¾ovaní zmlúv uzatvorených do účinnosti
tohto zákona, s výnimkou pod¾a odseku 2, sa postu-
puje pod¾a predpisov platných do 30. apríla 2001.

(2) Nájomné zmluvy, ktoré neboli schválené pod¾a
doterajších predpisov do 30. apríla 2001, sú správco-
via povinní zosúladi� s týmto zákonom; na ich schva-
¾ovanie sa vz�ahuje tento zákon.

(3) Opatrenia zriaïovate¾ov, ktorými sa upravujú
dispozičné oprávnenia správcov v  ich zriaïovate¾skej
pôsobnosti pri nakladaní s majetkom štátu vydané do
30. apríla 2001, sú zriaïovatelia povinní da� do súladu
s týmto zákonom do 31. júla 2001.“.

37. V § 19 ods. 1 sa slovo „uverejňujú“ nahrádza
slovom „vyhlasujú“ a na konci sa pripájajú tieto slová:
„uverejnením ich úplného znenia“.

38. V § 19 ods. 2 sa slovo „uverejňujú“ nahrádza
slovom „vyhlasujú“ a na konci sa pripájajú tieto slová:
„uverejnením ich úplného znenia“.

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe ma-
jetku štátu, ako vplýva zo zmien a doplnení vykona-
ných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
č. 374/1996 Z. z., zákonom č. 72/1999 Z. z. a týmto
zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. mája 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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122

Z Á K O N

z 21. marca 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.,
zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slo-
venskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona

č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona
č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z. a zákona
č. 367/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 49 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré
znejú:
„e) od iného násilím sám alebo za pomoci ïalších osôb

vymáha majetkové práva alebo práva z  nich vyplý-
vajúce, o  ktorých sa domnieva, že mu patria bez
vykonate¾ného rozhodnutia príslušného orgánu,

f) napomáha osobnou účas�ou násilnému vymáhaniu
majetkových práv alebo práv z  nich vyplývajúcich,
hoci na ich vymáhanie niet vykonate¾ného rozhod-
nutia príslušného orgánu.“.

2. V § 49 odsek 2 znie:
„(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) možno

uloži� pokutu do 1 000 Sk, za priestupok pod¾a odse-
ku 1 písm. b) až d) a písm. f) pokutu do 3 000 Sk a za
priestupok pod¾a odseku 1 písm. e) pokutu do
10 000 Sk.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� dňom vyhlásenia.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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V Y H L Á Š K A
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 5. marca 2001,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky
a o forme osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu vo vodnej doprave

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slo-
venskej republiky (ïalej len „ministerstvo“) pod¾a § 14
ods. 8 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej
plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov usta-
novuje:

§ 1

(1) Odborná spôsobilos� dopravcu vo vodnej doprave
(ïalej len „uchádzač“) na vodných cestách sa overuje
skúškou pred skúšobnou komisiou.

(2) Obsahom skúšky na získanie odbornej spôsobi-
losti dopravcu je overenie vedomostí z
a) práva, a to

1. občianskeho práva a obchodného práva,
2. finančného práva,
3. správneho práva,
4. pracovného práva,

b) riadenia dopravnej spoločnosti,
c) podnikania na dopravnom trhu,
d) technických požiadaviek na prevádzku vodnej do-

pravy,
e) pravidiel plavebnej bezpečnosti plavidiel.

(3) Obsahom skúšky na získanie odbornej spôsobi-
losti dopravcu na vodných cestách medzinárodného
významu sú okrem vedomostí uvedených v odseku 3
a) medzinárodné zmluvy o preprave tovarov na medzi-

národných vodných cestách,
b) colné a devízové predpisy,
c) povinnosti dopravcu vo vz�ahu k nariadeniam

a smerniciam Európskeho spoločenstva a dvoj-
stranným zmluvám o vnútrozemskej plavbe,

d) plavebno-bezpečnostné predpisy uplatňované
v rámci európskeho systému vodnej dopravy (Du-
najská komisia, Rýnska komisia).

(4) Rozsah jednotlivých častí skúšky je uvedený
v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Skúška je ústna.

(2) Každá čas� ústnej skúšky sa hodnotí samostatne
stupňami vyhovel alebo nevyhovel.

(3) Ak uchádzač nevyhovel v niektorej časti skúšky,
skúška ako celok sa hodnotí stupňom nevyhovel.

(4) Uchádzač, ktorý nevyhovel, môže skúšku opako-
va� najskôr po pol roku odo dňa skúšky. Opakovaná
skúška je v celom rozsahu novou skúškou.

(5) Skúšobná komisia oznámi výsledok skúšky mi-
nisterstvu.

§ 3

Vzory osvedčení o odbornej spôsobilosti sú uvedené
v prílohe č. 2.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. mája 2001.

Jozef Macejko v. r.
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Rozsah jednotlivých častí skúšky

1. Občianske právo:
a) účastníci občianskoprávnych vz�ahov,
b) vecné právo (vlastnícke právo, držba, vydržanie, spoluvlastníctvo, právo k cudzej veci),
c) zodpovednos� za škodu a bezdôvodné obohatenie, predchádzanie hroziacim škodám a osobitná zodpovednos�,
d) záväzkové právo (vznik, obsah a zánik záväzkov, kúpna zmluva, zmluva o dielo, nájomná zmluva, príkazná

zmluva, sprostredkovate¾ská zmluva a zmluva o preprave),
e) poistenie osôb a majetku a poistenie zodpovednosti za škodu,
f) vymáhanie nárokov zo zodpovednosti pred všeobecnými súdmi.

2. Obchodné právo:
a) obchodné spoločnosti,
b) obchodné záväzkové vz�ahy (všeobecné ustanovenia, kúpna zmluva, zasielate¾ská zmluva, zmluva o preprave

veci, zmluva o nájme dopravného prostriedku, zmluva o sprostredkovaní, mandátna zmluva),
c) základné ustanovenia pre záväzkové vz�ahy v medzinárodnom obchode,
d) vymáhanie nárokov zo zodpovednosti pred všeobecnými a rozhodcovskými súdmi.

3. Finančné právo:
a) základy účtovníctva,
b) pois�ovníctvo,
c) cenotvorba,
d) dane a poplatky.

4. Správne právo:
a) kompetencie orgánov štátnej správy vo vodnej doprave,
b) správne konanie.

5. Pracovné právo:
a) hlavné zásady,
b) účastníci pracovnoprávnych vz�ahov vrátane vz�ahu zamestnávate¾ a zamestnanci a vz�ahu k štatutárnym

orgánom,
c) pracovný pomer vrátane vzniku pracovného pomeru, pracovnej zmluvy a jej náležitostí,
d) zmena pracovného pomeru,
e) skončenie pracovného pomeru,
f) mzda vrátane náhrady mzdy pri prekážkach v práci a ostatných náhrad mzdy,
g) bezpečnos� a ochrana zdravia pri práci,
h) starostlivos� o zamestnancov vrátane pracovných podmienok zamestnancov všeobecne, žien a mladistvých,
i) náhrada škody, predchádzanie škodám, zodpovednos� zamestnanca a zamestnávate¾a,
j) dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
k) právne úkony a ich neplatnos�,
l) zabezpečenie, prechod a zánik práv a povinností z pracovnoprávnych vz�ahov,

m) lehoty a doby vrátane premlčania a zániku práva,
n) úprava pracovných podmienok v lodnej doprave pod¾a Medzinárodnej organizácie práce.

6. Riadenie dopravnej spoločnosti:
a) organizácia spoločnosti,
b) finančné hospodárenie spoločnosti,
c) tvorba a rozdelenie zdrojov,
d) hospodársky výsledok,
e) účtovná závierka,
f) obchodná a finančná politika spoločnosti,
g) štatistika a prevádzková evidencia,
h) riadenie a starostlivos� o ¾udské zdroje.

Príloha č. 1
k vyhláške č. 123/2001 Z. z.

Čiastka 51 Zbierka zákonov č. 123/2001 Strana 1449



7. Podnikanie na dopravnom trhu:
a) trhové podmienky, konkurencia, hodnotové vz�ahy, koncesie, lízing, marketing a know-how,
b) organizačné štruktúry v trhovom prostredí vrátane búrz, bánk, obchodno-finančných a pois�ovacích spoloč-

ností, foriem účasti na trhu a ïalších špecifických štruktúr,
c) ekonomicko-komerčné nástroje trhu vrátane dividendy, renty, kurzu, ceny, zisku parity, hypotéky a ïalších

nástrojov,
d) trhové operácie vrátane foriem ich uplatnenia: barter, devalvácia, diverzifikácia, damping, inflácia, revalvácia,

faktoring, emisia a ïalšie,
e) dopravné a prepravné podmienky a dokumenty vrátane kontraktov, konosamentov, charteru a ïalších preprav-

ných podmienok.

8. Technické požiadavky na prevádzku vodnej dopravy:
a) základná charakteristika materiálno-technickej základne a infraštruktúry vodnej dopravy vrátane lodného

parku, prístavov a lodných opravovní a ich výskumno-vývojového zabezpečenia,
b) základné požiadavky na lodný park vrátane osobných lodí, nákladných lodí a lodných zostáv, technických

a špeciálnych plavidiel, odlišností lodí zmiešanej plavby rieka — more vo vz�ahu k námorným lodiam a odlišnosti
malých plavidiel a športovorekreačných plavidiel,

c) základné požiadavky na prístavy, prístavné bazény, prekladacie priestory, prekladacie zariadenia, sklady,
skládky a ïalšie zariadenia prístavnej infraštruktúry,

d) technológie prepráv vrátane požiadaviek na výber plavidiel, spôsoby nakladania a vykladania a uplatnenia
kombinovaných dopravných systémov a špeciálnych technológií,

e) registrácia lodí, štátna správa a doh¾ad, technický dozor a inšpekčné orgány a dozor nad určenými technickými
zariadeniami, dopravou nebezpečných tovarov a ïalšími činnos�ami,

f) systémy údržby a opráv lodí, údržba počas prevádzky, opravovne lodí, technológie stavby a opráv, lodné
zdvíhadlá a ïalšie faktory uplatňované v opravárenskej praxi,

g) technické aspekty prevádzky lodí, noriem nakládky a vykládky a progresívne dopravné a prepravné systémy
(kontajnerizácia, paletizácia),

h) základné princípy tovaroznalectva, preprava ve¾korozmerných a nebezpečných tovarov a ïalších špeciálnych
tovarov,

i) ekologické aspekty dopravy a prepravy tovarov vodnou dopravou.

9. Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla:
a) platné všeobecne záväzné právne predpisy vo vodnej doprave,
b) poriadok plavebnej bezpečnosti na národných a medzinárodných vodných cestách,
c) zásady prevádzkovo-pracovnej, požiarnej, ekologickej, sanitárnej a zdravotnej bezpečnosti,
d) vybavenie plavidiel a zariadení záchrannými prostriedkami,
e) plavebné nehody vrátane ich nahlasovacej povinnosti, spoločnej havárie, odborného prešetrenia nehodovosti,

zodpovednosti za následky škôd pri nehode a ïalšie aspekty nehodovosti,
f) opatrenia na predchádzanie nehodám v bežnej prevádzke a pri mimoriadnych situáciách.
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Vzory osvedčení o odbornej spôsobilosti dopravcu

A. Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu vodnej dopravy na vodných cestách v Slovenskej republike

Predná strana

Zadná strana

Príloha č. 2
k vyhláške č. 123/2001 Z. z.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OSVEDČUJE ODBORNÚ SPÔSOBILOSŤ DOPRAVCU VODNEJ DOPRAVY
NA VODNÝCH CESTÁCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Číslo osvedčenia:

...............................................................................................................
   Meno a priezvisko

...............................................................................................................
   Dátum a miesto narodenia

...............................................................................................................
    Trvalý pobyt

............................     ....................................        ..................................
   Dátum vydania                     Pečiatka                               Podpis

Štátny
znak

Na základe § 14 ods. 2 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov je držite¾ tohto osvedčenia
oprávnený riadi� alebo zastupova� túto spoločnos� vykonávajúcu vodnú
dopravu na vnútrozemských vodných cestách v Slovenskej republike:

...............................................................................................................
Názov spoločnosti

...............................................................................................................
Sídlo spoločnosti

...............................................................................................................
Doplnkové údaje

Čiastka 51 Zbierka zákonov č. 123/2001 Strana 1451



B. Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu vodnej dopravy na medzinárodných vnútrozemských
vodných cestách

Predná strana

Zadná strana

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OSVEDČUJE ODBORNÚ SPÔSOBILOSŤ DOPRAVCU VODNEJ DOPRAVY
NA MEDZINÁRODNÝCH VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH

Číslo osvedčenia:

...............................................................................................................
   Meno a priezvisko

...............................................................................................................
   Dátum a miesto narodenia

...............................................................................................................
    Trvalý pobyt

..........................       ................................            ..................................
   Dátum vydania                    Pečiatka                                  Podpis

Štátny
znak

Na základe § 14 ods. 2 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov je držite¾ tohto osvedčenia
oprávnený riadi� alebo zastupova� túto spoločnos� vykonávajúcu vodnú
dopravu na medzinárodných vnútrozemských vodných cestách:

...............................................................................................................
Názov spoločnosti

...............................................................................................................
Sídlo spoločnosti

...............................................................................................................
Doplnkové údaje
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V Y H L Á Š K A
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 5. marca 2001,

ktorou sa vydáva vzor na vyhotovenie prepravného poriadku vo verejnej vodnej doprave
na vnútrozemských vodných cestách

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slo-
venskej republiky pod¾a § 11 ods. 3 zákona
č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

(1) Dopravca vykonáva verejnú vodnú dopravu na
vnútrozemských vodných cestách pod¾a vlastného
prepravného poriadku, ktorý sa vydáva pre
a) vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu osôb

v osobnej vodnej doprave,
b) vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu nákladov,

vecí alebo zásielok v nákladnej vodnej doprave (ïa-
lej len „náklad“).

(2) Prepravný poriadok obsahuje všetky podmienky
dopravcu, ak sú potrebné na uzavretie zmluvy o pre-
prave osôb v osobnej vodnej doprave1) alebo zmluvy
o preprave nákladu.2)

(3) Prepravný poriadok je súčas�ou návrhu na uzav-
retie zmluvy.3)

§ 2

(1) Prepravný poriadok v osobnej vodnej doprave sa
člení na čas� pravidelnej vodnej dopravy a na čas�
nepravidelnej vodnej dopravy.

(2) Prepravný poriadok osobnej vodnej dopravy ob-
sahuje
a) rozsah vykonávanej prepravy, ktorú dopravca vyko-

náva (vnútroštátna alebo medzinárodná lodná do-
prava, po ktorých vodných cestách je doprava vy-
konávaná vrátane ich jednotlivých úsekov,
základné charakteristiky plavidiel, s ktorými sa
preprava vykonáva, maximálny prípustný počet
cestujúcich, cestovná rýchlos�, rozsah poskytova-
ných služieb a podobne),

b) vymedzenie podmienok potrebných na uzavretie
prepravnej zmluvy medzi dopravcom a cestujúcim
v pravidelnej i nepravidelnej osobnej vodnej dopra-
ve, najmä vznik a rozsah povinností pri odstúpení
od prepravnej zmluvy,

c) okruh cestujúcich, ktorí sú z prepravy osobnej
vodnej dopravy vylúčení a ktorých možno z usku-

točňovanej prepravy vylúči� s určením podmienok
a postupov pri vylúčení cestujúceho z prepravy,

d) rozsah prepravy príručnej batožiny, cestovnej bato-
žiny, domácich zvierat a podmienky, za ktorých ich
možno z prepravy vylúči�, okruh vecí, ktoré sú
z prepravy celkom vylúčené alebo ktoré možno pre-
pravova� v obmedzenom rozsahu alebo za splnenia
určitých podmienok, napr. preprava detských kočí-
kov, bicyklov a invalidných vozíkov,

e) postavenie cestujúceho v pravidelnej i nepravidel-
nej osobnej vodnej doprave, jeho práva a povinnosti
pred začatím prepravy, počas prepravy a pri jej
neuskutočnení, nedokončení alebo omeškaní
a postup uplatňovania zodpovednosti za nedodrža-
nie podmienok prepravy a za stratu alebo poškode-
nie batožiny,

f) úprava vz�ahu cestujúceho a členov posádky pla-
vidla počas prepravy, najmä pravidlá správania sa
cestujúcich pri vzniku mimoriadnych udalostí, naj-
mä plavebných nehôd,

g) cestovný poriadok.

(3) Obsah prepravného poriadku sa uverejňuje na
verejných a prístupných miestach tak, aby slúžil po-
trebám cestujúcich.

§ 3

(1) Cestovný poriadok obsahuje
a) údaje potrebné na informovanie verejnosti o jednot-

livých prepravných linkách a o období, v ktorom sa
preprava cestujúcich vykoná,

b) údaje o cestovnom, príplatkoch a z¾avách, ako aj
o iných úhradách a službách súvisiacich s prepra-
vou cestujúcich,

c) údaje o čase príchodov a odchodov z miest a do
miest na jednotlivých prepravných linkách,

d) údaje o čase nástupu cestujúcich na plavidlo, ak je
čas odchodu podmienený výkonom úkonov súvisia-
cich s odplávaním plavidla, napr. pasovými a col-
nými prehliadkami v medzinárodnej preprave,

e) informáciu o tom, že podrobné podmienky prepravy
cestujúcich určuje prepravný poriadok.

(2) Cestovný poriadok vydáva dopravca spravidla na
jeden kalendárny rok a uverejňuje ho vhodným spôso-

1) § 760 až 764 Občianskeho zákonníka.
2) § 765 až 771 Občianskeho zákonníka.

§ 610 až 629 Obchodného zákonníka.
3) § 43 až 45 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
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bom, najmä v príslušných priestoroch dopravcu
a v cestovných kanceláriách.

§ 4

(1) Prepravný poriadok nákladnej vodnej dopravy
obsahuje
a) podmienky dopravcu na uzavretie zmluvy o prepra-

ve nákladu a jej obsah medzi dopravcom a objed-
návate¾om, najmä vznik a rozsah prepravnej povin-
nosti dopravcu,

b) rozsah nákladnej vodnej dopravy, ktorú dopravca
vykonáva (vnútroštátna nákladná vodná doprava,
medzinárodná nákladná vodná doprava), na kto-
rých vodných cestách ju vykonáva vrátane jednot-
livých úsekov vodných ciest, druhy prepráv pod¾a
technickej základne plavidiel (kryté, otvorené, tlač-
né, tankové, RO-RO plavidlá a podobne) a druhu
tovarov (sypké, kusové, tekuté tovary, kontajnery
a podobne),

c) vymedzenie podmienok potrebných na uzavretie
zmluvy o preprave nákladu, prípadne inej zmluvy
s objednávate¾om prepravy, najmä vznik a rozsah
prepravnej povinnosti dopravcu; pri vymedzení
podmienok pri preprave nebezpečných látok sa po-
stupuje pod¾a osobitného predpisu,4)

d) postavenie prepravcu, najmä jeho práva a povin-
nosti pred začatím prepravy, ako aj postup uplat-
ňovania zodpovednosti za nedodržanie podmienok
prepravy a doručenie nákladu,

e) vymedzenie podmienok zodpovednosti dopravcu pri
strate nákladu alebo poškodení, najmä stanovenia

zodpovednosti dopravcu za škody na náklade spô-
sobené pri nakládke, preprave a vykládke z plavid-
la,

f) postup pri vzniku prekážky v plavbe a podmienky
zmeny v zmluvnom vz�ahu medzi dopravcom a pre-
pravcom,

g) problematika prepravných dokladov v nákladnej
vodnej doprave, najmä ich obsah a manipulácia
s nimi,

h) postup posádky plavidla alebo iných osôb dopravcu
v prípade plavebnej nehody alebo požiaru na pla-
vidle, poškodenia nákladu alebo inej mimoriadnej
udalosti počas prepravy.

(2) Ak dopravca na základe jednej zmluvy o preprave
nákladu vykonáva kombinovanú prepravu alebo na
základe zmluvy o sprostredkovaní sprostredkúva pre-
pravu nákladu iným druhom dopravy, upraví v pre-
pravnom poriadku nákladnej vodnej dopravy aj pod-
mienky na uzavretie týchto zmlúv a ich obsah.

§ 5

Ak zákon alebo medzinárodná zmluva neumožňuje
odchýli� sa od ich ustanovení alebo možnosti ich vylú-
či�, dopravca prevezme ustanovenia zákona alebo me-
dzinárodnej zmluvy do prepravného poriadku bez zme-
ny.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. mája 2001.

Jozef Macejko v. r.

4) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvate¾stva pri výrobe, preprave, skladovaní
a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 347/1998 Z. z.
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V Y H L Á Š K A
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 16. marca 2001

o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 38a ods. 2 písm. r) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom
poriadku v znení zákona č. 3/2000 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Farmako-ekonomický rozbor lieku, ktorý obsahuje
liečivo nezaradené do Zoznamu liečiv a liekov uhrá-
dzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe
zdravotného poistenia, obsahuje
a) porovnanie nákladov na navrhovanú liečbu liekom

1. s nákladmi na doterajšiu liečbu liekmi, ktoré
majú rovnaké kvalitatívne a kvantitatívne zlože-
nie liečiv, rovnocennú liekovú formu a ktoré sú
biologicky rovnocenné s liekom, ktorý je predme-
tom farmako-ekonomického rozboru,

2. s liekmi, ktoré majú iné kvalitatívne a kvantita-
tívne zloženie liečiv, inú liekovú formu alebo nie
sú biologicky rovnocenné s liekom, ktorý je pred-
metom farmako-ekonomického rozboru,

3. s inými liečebnými postupmi vrátane liečebných
postupov, pri ktorých sa nepoužívajú lieky,

vyjadrené nákladmi na jeden liečebný cyklus alebo ak
ide o liek určený na dlhodobé používanie, nákladmi za
určený časový úsek (mesiac, rok),
b) predpokladaný počet liečených pacientov liekom

v kalendárnom roku,
c) odhad celkových nákladov na liečbu liekom,
d) odhad celkových dosahov používania lieku vrátane

prospechu pre pacienta (zlepšenie kvality života,

zachránené roky života, získané roky života, odpú-
tanie od lôžka, samostatnos� základných životných
úkonov) a možných dosahov na zdravotné poiste-
nie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpe-
čenie,

e) výšku úhrady lieku na základe zdravotného poiste-
nia v zahraničí.

§ 2

Farmako-ekonomický rozbor lieku, ktorý obsahuje
liečivo zaradené do Zoznamu liečiv a liekov uhrádza-
ných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravot-
ného poistenia, obsahuje
a) predpokladaný počet liečených pacientov liekom

v kalendárnom roku,
b) predpokladanú spotrebu lieku v kalendárnom roku

vyjadrenú počtom predpísaných balení lieku,
c) odhad celkových nákladov na liečbu liekom,
d) výšku úhrady lieku na základe zdravotného poiste-

nia v zahraničí.

§ 3

Pri odhade nákladov na liečbu liekom sa vychádza
z cien1) liekov, výrobkov, zdravotníckych výkonov
a služieb.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 15. apríla 2001.

Roman Kováč v. r.

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.
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V Y H L Á Š K A
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 16. marca 2001

o požiadavkách na priestorové a materiálne vybavenie očných optík

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod¾a
§ 28a ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdra-
votníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996
Z. z. o reklame v znení zákona č. 119/2000 Z. z. usta-
novuje:

§ 1

(1) Prevádzkové priestory očnej optiky majú ma�
osobitný priestor na
a) príjem poukazu, výber a výdaj optickej zdravotníc-

kej pomôcky,
b) individuálne zhotovovanie, úpravu a opravu optic-

kých zdravotníckych pomôcok,
c) aplikáciu kontaktných šošoviek, ak sa v očnej op-

tike vykonáva aplikácia kontaktných šošoviek.

(2) Priestory uvedené v odseku 2 písm. c) majú by�
stavebne oddelené pevnou priečkou.

(3) Očná optika má ma� zariadenie na osobnú hygie-
nu zamestnancov s prívodom vody a jej odpadom.

§ 2

(1) Očná optika má by� vybavená

a) nábytkom s pracovnými a úložnými plochami,
b) fokometrom,
c) zariadením na nahrievanie okuliarov,
d) montážnou súpravou náradia na úpravu okuliarov,
e) pomôckou na meranie vzdialenosti zreníc,
f) zariadením na ultrazvukové čistenie korekčnej po-

môcky,
g) zariadením na opracovanie okuliarových šošoviek,
h) elektrickou stolovou vŕtačkou.

(2) Ak sa v očnej optike vykonáva aj aplikácia kon-
taktných šošoviek, očná optika má by� vybavená aj
a) prístrojmi a nástrojmi na aplikáciu kontaktných

šošoviek, ktorými je
1. súprava skúšobných okuliarových šošoviek so

skúšobnou obrubou,
2. optotyp,
3. keratometer,
4. štrbinová lampa,

b) chladničkou.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 15. apríla 2001
s výnimkou § 1 ods. 2, ktorý nadobúda účinnos� 1. ja-
nuára 2002.

Roman Kováč v. r.
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O P A T R E N I E
Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 26. marca 2001,

ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 4/2000 Z. z.,
ktorým sa vyhlasuje charakteristika, základné znaky a štruktúra údajov zis�ovaných

pri sčítaní obyvate¾ov, domov a bytov v roku 2001

Štatistický úrad Slovenskej republiky pod¾a § 3 ods. 3 zákona č. 165/1998 Z. z. o sčítaní obyvate¾ov, domov
a bytov v roku 2001 ustanovuje:

Čl. I

1. V § 2 ods. 1 písmeno x) znie:
„x)  miesto pracoviska je adresa pracoviska.“.

2. V § 2 ods. 3 písmeno d) znie:
„d) počet bytov je údaj o počte všetkých trvale obýva-

ných bytov a všetkých neobývaných bytov,“.

3. V § 2 ods. 3 písmeno e) znie:
„e) počet nadzemných podlaží,“.

4. V prílohe k opatreniu body 1, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 35 a 36 znejú:
„1. Adresa trvalého bydliska:

ulica, súpisné číslo domu, orientačné číslo domu,
mestská čas�, ak ide o Bratislavu a Košice,
obec,
okres.

12. Národnos�:
slovenská,
maïarská,
rómska,
česká,
rusínska,
ukrajinská,
iná (zapíše sa konkrétna národnos�).

13. Materinský jazyk:
slovenský,
maïarský,
rómsky,
český,
rusínsky,
ukrajinský,
iný (zapíše sa konkrétny materinský jazyk).

14. Náboženské vyznanie/cirkev:
Rímskokatolícka cirkev,
Evanjelická cirkev augsburského vyznania,
Gréckokatolícka cirkev,
Reformovaná kres�anská cirkev,
Pravoslávna cirkev,
Náboženská spoločnos� Jehovovi svedkovia,
Evanjelická cirkev metodistická,
Bratská jednota baptistov,
Cirkev bratská,
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Cirkev adventistov siedmeho dňa,
Apoštolská cirkev,
Židovské náboženské obce,
Starokatolícka cirkev,
Kres�anské zbory,
Cirkev československá husitská,
bez vyznania,
iné (zapíše sa konkrétne náboženské vyznanie).

17. Ekonomická aktivita:
pracujúci (okrem dôchodcov),
učeň, učnica,
študent(ka) strednej školy,
študent(ka) vysokej školy,
osoba na materskej dovolenke (vrátane ïalšej materskej dovolenky),
osoba v domácnosti,
dôchodca, dôchodkyňa,
nezamestnaný(á),
die�a do 16 rokov,
iné.

20. Názov a adresa zamestnávate¾a alebo navštevovanej školy:
názov,
mestská čas�, ak ide o Bratislavu a Košice,
obec,
okres.

22. Čas strávený dennou dochádzkou do zamestnania alebo do školy v minútach:
číselný údaj.

23. Miesto pracoviska:
ulica, orientačné číslo domu,
mestská čas�, ak ide o Bratislavu a Košice,
obec,
okres.

26. Vek bytu (obdobie výstavby):
do roku 1899,
1900 — 1919,
1920 — 1945,
1946 — 1960,
1961 — 1970,
1971 — 1980,
1981 — 1985,
1986 — 1990,
1991 — 1995,
1996 — 1999,
2000 a neskôr.

27. Ve¾kos� bytu (zaokrúhli sa na celé číslo):
celková podlahová plocha bytu v m2,
podlahová plocha obytných miestností v m2,
podlahová plocha kuchyne v m2,
počet obytných miestností.

35. Počet nadzemných podlaží:
číselný údaj.

36. Obdobie výstavby (rekonštrukcie):
do roku 1899,              
1900 — 1919,               
1920 — 1945,
1946 — 1960,
1961 — 1970,
1971 — 1980,
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1981 — 1985,
1986 — 1990,
1991 — 1995,
1996 — 1999,
2000 a neskôr.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnos� 15. apríla 2001.

Peter Mach v. r.
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