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PREDSEDA

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde
rozvoja bývania, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 1/1997 Z. z.

a zákonom č. 76/2000 Z. z.

Z Á K O N
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o Štátnom fonde rozvoja bývania

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

§ 1

Základné ustanovenia

(1) Zriaïuje sa Štátny fond rozvoja bývania1) (ïalej len
„fond“) na financovanie štátnej podpory (ïalej len „pod-
pora“), ktorého prostredníctvom sa uskutočňuje pomoc
štátu pri rozširovaní a zve¾aïovaní bytového fondu.

(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

§ 2

Správa a orgány fondu

(1) Správu fondu vykonáva Ministerstvo výstavby
a verejných prác Slovenskej republiky (ïalej len „mi-
nisterstvo“).

(2) Na čele fondu je riadite¾, ktorého vymenúva a od-
voláva minister výstavby a verejných prác Slovenskej
republiky (ïalej len „minister“).

(3) Minister zriaïuje Radu Štátneho fondu rozvoja
bývania (ïalej len „Rada fondu“) ako svoj poradný
orgán na tvorbu a použitie prostriedkov fondu.

(4) Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu, ako
aj podrobnosti o počte členov a o zložení Rady fondu,
vymenúvania a odvolávania jej členov a o jej organizá-
cii a činnosti upraví štatút fondu, ktorý schva¾uje
vláda Slovenskej republiky.

§ 3

Zdroje fondu

(1) Zdroje fondu sú:

a) splátky úverov poskytnutých z fondu,
b) splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu,
c) sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
d) výnosy z prostriedkov fondu uložených v banke

s výnimkou výnosov z prostriedkov poskytnutých
fondu zo štátneho rozpočtu,

e) príjmy z vý�ažku pri výkone exekúcie veci, na ktorú
bolo zriadené zmluvné záložné právo,

f) zostatky prostriedkov fondu k 31. decembru pred-
chádzajúceho rozpočtového roka s výnimkou zos-
tatkov prostriedkov poskytnutých fondu zo štátne-
ho rozpočtu,

g) zostatky nevyčerpanej podpory vrátenej žiadate¾om
s výnimkou zostatkov vrátenej nevyčerpanej podpo-
ry poskytnutej z prostriedkov štátneho rozpočtu
v prechádzajúcom roku,

h) príspevky poskytnuté z Fondu národného majetku
Slovenskej republiky za podmienok ustanovených
osobitným predpisom,3)

i) úvery poskytnuté bankami,
j) dary,

k) dotácie zo štátneho rozpočtu,4)
l) iné zdroje, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

(2) Na poskytnutie úveru fondu bankou je potrebný
súhlas ministra. Fond vedie evidenciu o týchto úveroch.

§ 4

Použitie prostriedkov fondu

(1) Prostriedky fondu možno použi� na
a) podpory poskytované na účel uskutočnenia pomoci

štátu pri rozširovaní a zve¾aïovaní bytového fondu,
b) správu fondu,
c) splátky úverov poskytnutých fondu bankami a na

úhradu úrokov z týchto úverov.

1) § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
3) § 32 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
4) § 24 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
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(2) O použití prostriedkov fondu rozhoduje minister
na základe odporúčania Rady fondu v súlade so schvá-
leným rozpočtom fondu.

(3) Prostriedky použité na správu fondu, okrem ná-
kladov za vedenie účtov a bankové služby, nesmú
prekroči� 1,5 % z ročného príjmu fondu, najviac však
15 000 000 Sk. Na odmeňovanie pracovníkov fondu sa
vz�ahuje osobitný predpis.5)

§ 5

Účel podpory

(1) Podporu možno poskytnú� na tieto účely:
a) výstavba bytu alebo dostavba rozostavaného bytu

v bytovom dome5a) vrátane bytu, ktorý sa získa
nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne pre-
stavbou nebytového priestoru,

b) výstavba bytu alebo dostavba rozostavaného bytu
v rodinnom dome5b) vrátane bytu, ktorý sa získa
nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne pre-
stavbou nebytového priestoru,

c) výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych slu-
žieb alebo prestavba nebytového priestoru na zaria-
denie sociálnych služieb určené pre občanov, ktorí
potrebujú pomoc pod¾a osobitného predpisu,6)

d) tepelná ochrana bytového domu a rodinného domu
pri dodržaní všeobecne záväzných právnych pred-
pisov6a) a technických špecifikácií,6b)

e) zmena dokončenej stavby7) bytového domu a rodin-
ného domu,

f) odstránenie statických nedostatkov bytového do-
mu, ak sú preukázané oprávnenou8) právnickou
osobou alebo fyzickou osobou,

g) kúpa novostavby bytu,
h) dokončenie rozostavanej stavby technickej vybave-

nosti podmieňujúcej užívaniaschopnos� dokonče-
ných alebo finančne zabezpečených rozostavaných
bytov, ktorá je evidovaná v báze dát bývalej kom-
plexnej bytovej výstavby ministerstva k 31. decem-
bru 1994 (ïalej len „vybrané objekty“).

(2) Ustanovenia odseku 1 sa vz�ahujú aj na
a) byt stavebne určený na trvalé bývanie občana s �až-

kým zdravotným postihnutím, ktorý má zdravotné
postihnutie uvedené v prílohe,

b) byt trvale určený na bývanie pestúnov a detí zvere-
ných do pestúnskej starostlivosti,

c) byt určený výlučne na výkon opatrovate¾skej služby
pod¾a predpisov o sociálnom zabezpečení.11)

(3) Na účely tohto zákona sa kúpou novostavby bytu
pod¾a odseku 1 písm. g) rozumie kúpa bytu v bytovom
dome alebo v rodinnom dome od stavebníka uvedené-
ho v kolaudačnom rozhodnutí stavby,11a) u ktorého od
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhod-
nutia neuplynulo viac ako dva roky.

(4) V prípadoch, ak ide o služobný byt,12) podporu na
účely uvedené v odseku 1 nemožno poskytnú�.

§ 6

Hospodárenie s prostriedkami fondu

(1) Fond hospodári pod¾a schváleného rozpočtu.13)

(2) Rozpočet fondu je zapojený finančnými vz�ahmi
na rozpočet ministerstva.

(3) Po finančnom zúčtovaní vz�ahov k štátnemu roz-
počtu a po schválení štátneho záverečného účtu Ná-
rodnou radou Slovenskej republiky sa zostatok pros-
triedkov fondu k 31. decembru príslušného roku
prevádza do nasledujúceho rozpočtového roku.

(4) Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpove-
dá minister.14)

(5) Prostriedky fondu sú vedené na osobitnom účte
v Národnej banke Slovenska.

(6) Ministerstvo formou verejného obstarávania15)
vyberie banku na uskutočňovanie finančných operácií
súvisiacich s použitím prostriedkov fondu.

(7) Národná banka Slovenska uskutočňuje prevody
prostriedkov fondu do príslušnej banky pod¾a odse-
ku 6 na základe príkazu fondu.

    5) Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovos� v rozpočtových a v niektorých ïalších organizáciách a orgánoch v znení
neskorších predpisov.

  5a) § 43b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
  5b) § 43b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
    6) § 30 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z.
  6a) Napríklad vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách

na výstavbu v znení neskorších predpisov (zrušená zákonom č. 237/2000 Z. z.), vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhláška  Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, zákon č. 70/1998 Z. z.
o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

  6b) § 3 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.
    7) § 139b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
    8) Napríklad zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb., zákona č. 194/1988 Zb., zákona č. 479/1992

Zb., zákona č. 539/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1995 Z. z., zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch
a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z., § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z.

  11) § 14 ods. 2 písm. a) a § 15 zákona č. 195/1998 Z. z.
11a) § 76 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
  12) § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami.
  13) § 8 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
  14) § 46 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
  15) Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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(8) Kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu
vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republi-
ky.16)

§ 7

Žiadate¾ o podporu

Žiadate¾om o podporu (ïalej len „žiadate¾“) môže by�
a) fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej repub-

liky a má na území Slovenskej republiky trvalý
pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný
pravidelný príjem z podnikania alebo zo závislej
činnosti, alebo pod¾a osobitného predpisu,16a) alebo

b) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej
republiky.

§ 8

Druh podpory

(1) Druhy podpory sú:
a) úver,
b) nenávratný príspevok,
c) úhrada časti úroku zo stavebného úveru poskytnu-

tého bankou pod¾a osobitného predpisu.17)

(2) Zo zdrojov uvedených v § 3 ods. 1 písm. i) možno
poskytnú� podporu len ako úver.

(3) Na účel pod¾a § 5 ods. 1 písm. a) až g) možno
súčasne poskytnú� viac druhov podpory.

(4) Na účel pod¾a § 5 ods. 1 písm. g) možno poskyt-
nú� podporu len žiadate¾ovi uvedenému v § 7 písm. a),
ak na predmet podpory nebola poskytnutá podpora
pod¾a tohto zákona na účel pod¾a § 5 ods. 1 písm. a)
alebo b).

(5) Žiadate¾ovi uvedenému v § 7 písm. a) možno po-
skytnú� podporu
a) na účel pod¾a § 5 ods. 1 písm. a), b), d) a g) len raz,
b) len na jeden z účelov pod¾a § 5 ods. 1 písm. a), b)

a g).

(6) Žiadate¾ovi uvedenému v § 7 písm. b) možno po-
skytnú� podporu len pod¾a odseku 1 písm. a) a b).

§ 9

Výška podpory

(1) Výšku podpory môže tvori�
a) úver zo zdrojov uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) až

h) a j) až l) na účel pod¾a § 5 ods. 1 najdlhšie na 30
rokov v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny pri
ročnej úrokovej sadzbe do výšky diskontnej sadzby

vyhlásenej Národnou bankou Slovenska k 1. janu-
áru roku podania žiadosti pod¾a § 11 ods. 1,

b) úver zo zdrojov uvedených v § 3 ods. 1 písm. i) na
účel pod¾a § 5 ods. 1 najdlhšie na 30 rokov v roz-
sahu do 80 % obstarávacej ceny. Fond určí úrokovú
sadzbu pri poskytovanom úvere tak, aby nebola
vyššia o viac ako 3 % oproti úrokovej sadzbe, ktorú
má sám plati�,

c) nenávratný príspevok na účel pod¾a § 5 ods. 1
písm. a), b), e) a g) v rozsahu do 50 % obstarávacej
ceny, ak žiadate¾ obstaráva bývanie pre občana
s �ažkým zdravotným postihnutím, ktorý má zdra-
votné postihnutie uvedené v prílohe, a toto bývanie
spĺňa podmienky upravené osobitným predpi-
som,17a)

d) úhrada časti úroku z úveru poskytnutého ban-
kou,17) ktorý nepresiahne 80 % obstarávacej ceny,
na účel pod¾a § 5 ods. 1 písm. a), b), d), e), f) a g).

(2) Súhrnná suma podpôr poskytnutých pod¾a od-
seku 1 nesmie presiahnu� 80 % obstarávacej ceny.

(3) Obstarávacou cenou na účel pod¾a § 5 ods. 1
písm. a) až f) je cena17b) za zhotovenie stavby vrátane
ceny za projektové práce. Cena pozemku, technickej
infraštruktúry, garáže, nebytového priestoru alebo ich
podielu sa do obstarávacej ceny nezapočíta. Pri spája-
ní podpory na účely uvedené v § 5 ods. 1 písm. a) až f)
na jednom objekte sa uvádza aj obstarávacia cena
jednotlivých účelov.

(4) Obstarávacou cenou na účel pod¾a § 5 ods. 1
písm. g) je cena uvedená v odseku 3 dohodnutá
v zmluve.17c)

(5) Obstarávacou cenou na účel pod¾a § 5 ods. 1
písm. h) je rozdiel medzi aktualizovanou cenou vybra-
ného objektu vypočítanou indexovaním časového radu
cien stavebných prác za príslušné obdobie a rovnakým
spôsobom aktualizovanými prestavanými nákladmi
tohto objektu od začiatku výstavby do konca kalendár-
neho štvr�roku, ktorý predchádza dňu podania žiadosti.

§ 10

Podmienky poskytnutia podpory

(1) Žiadate¾ preukáže, že
a) má zabezpečené vlastné prostriedky alebo prostried-

ky stavebného sporenia17) vo výške najmenej 20 %
z obstarávacej ceny na účel, na ktorý požaduje
poskytnutie podpory,

b) je schopný plati� splátky a úroky z úveru v dohod-
nutej výške a v lehotách, ak je druhom podpory
úver.

(2) Za vlastné prostriedky pod¾a odseku 1 písm. a)

  16) § 44 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
16a) § 15 a 25 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.

  17) Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
17a) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1994 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby

užívané osobami s obmedzenou schopnos�ou pohybu.
17b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.
17c) Napríklad § 588 Občianskeho zákonníka, § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov

a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
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sa považujú aj prostriedky z priznanej poistnej náhra-
dy v prípade poistnej udalosti na stavbe, na ktorú sa
v dôsledku živelnej udalosti požaduje poskytnutie
podpory. Na účely tohto zákona sa živelnou udalos�ou
rozumie povodeň, záplava, víchrica, úder blesku, po-
žiar, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skaly alebo ze-
mín, zosuv alebo zrútenie lavíny a zemetrasenie dosa-
hujúce aspoň 5. stupeň medzinárodnej stupnice
udávajúcej makroskopické účinky zemetrasenia.

(3) Podporu na účel pod¾a § 5 ods. 1 písm. a), b) a g)
možno poskytnú� len vtedy, ak
a) podlahová plocha bytu17d) v bytovom dome neprevy-

šuje 80 m2,
b) podlahová plocha bytu v rodinnom dome neprevy-

šuje 120 m2 a viac ako polovica podlahovej plochy
všetkých miestností je určená na bývanie.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije, ak je byt
stavebne určený na trvalé bývanie občana s �ažkým
zdravotným postihnutím pod¾a 5 ods. 2 písm. a).

(5) Žiadate¾ovi pod¾a § 7 písm. a) možno poskytnú�
podporu len vtedy, ak mesačný príjem žiadate¾a
a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne pod¾a
osobitného predpisu,17e) neprevyšuje tri a pol násobok
životného minima17f) vypočítaného pre žiadate¾a a oso-
by, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.

(6) Mesačný príjem pod¾a odseku 5 sa vypočíta z príj-
mu17g) za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel
tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas
ktorých sa príjem poberal.

(7) Ustanovenia odsekov 3 až 6 sa nepoužijú na
poskytovanie podpory pod¾a § 9 ods. 1 písm. b).

(8) Podpora sa neposkytne žiadate¾ovi, ktorý
a) neplní si odvodové povinnosti upravené osobitnými

predpismi,17h)
b) neoprávnene používa alebo zadržiava prostriedky

fondu,
c) je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený kon-

kurz pod¾a osobitného predpisu,17i)
d) neplní si svoje záväzky voči iným verite¾om alebo
e) nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.

(9) Žiadate¾ uvedený v § 7 písm. b) musí na výber
zhotovite¾a stavby použi� formu verejného obstaráva-
nia pod¾a osobitného predpisu18) okrem prípadov, ak
a) nežiada o poskytnutie nenávratného príspevku,

b) je súčasne zhotovite¾om stavby alebo
c) preinvestoval najmenej 30 % obstarávacej ceny

a má uzavretú zmluvu so zhotovite¾om.

(10) Podporu na účel pod¾a § 5 ods. 1 písm. d) možno
poskytnú� len vtedy, ak
a) sa navrhuje uskutočni� systémom tepelnej ochra-

ny, na ktorý vydala technické osvedčenie autorizo-
vaná osoba,18a)

b) tepelnú ochranu uskutočňuje zhotovite¾ s  licen-
ciou na technicky osvedčený systém tepelnej ochra-
ny,

c) súčas�ou projektového riešenia tepelnej ochrany sú
nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy pozostáva-
júce najmä z opravy vystupujúcich častí stavby
(lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa vý�ahu
a pod.), stavebnej úpravy vstupov a schodiskových
priestorov stavby,

d) sú pri navrhnutom riešení dodržané ustanovenia
osobitného predpisu18b) v časti merania a regulácie
v zásobovaní teplom.

§ 11

Postup pri poskytovaní podpory

(1) Žiadate¾ predkladá písomnú žiados� fondu pro-
stredníctvom okresného úradu príslušného pod¾a
miesta stavby alebo jej umiestnenia, ktorý do 14 dní
odo dňa jej podania overí úplnos� náležitostí žiadosti,
ktorými sú najmä
a) identifikačné údaje žiadate¾a,
b) účel, druh a návrh výšky podpory,
c) údaje o stavbe,
d) preukázanie finančného krytia obstarávacej ceny

[§ 10 ods. 1 písm. a)],
e) preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov

z požadovaného úveru [§ 10 ods. 1 písm. b)],
f) návrh na zabezpečenie záväzkov.

(2) V žiadosti pod¾a odseku 1 je žiadate¾ povinný
oznámi� okresnému úradu, či je vlastníkom alebo ná-
jomcom bytu alebo rodinného domu, alebo bytového
domu na území Slovenskej republiky, a poskytnú� aj
ïalšie informácie, o ktoré je požiadaný na účely roz-
hodnutia o jeho žiadosti.

(3) Ak sa má podpora poskytnú� na účel pod¾a § 5
ods. 1 na byt v podielovom spoluvlastníctve,19) žiados�

17d) § 1a písm. f) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov,
úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 608/1992 Zb.

 17e)§ 3 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok.
 17f) § 2 zákona č. 125/1998 Z. z. v znení zákona č. 439/2000 Z. z. 
17g) § 4 zákona č. 125/1998 Z. z. v znení zákona č. 439/2000 Z. z.
17h) Napríklad zákon č. 366/1999 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb.

o dani z nehnute¾ností v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení,
financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej pois�ovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových
a občianskych zdravotných pois�ovní v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z.
o Sociálnej pois�ovni v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení
neskorších predpisov.

 17i) § 4 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
  18) § 12 zákona č. 263/1999 Z. z.
18a) § 15 zákona č. 90/1998 Z. z.
18b) Zákon č. 70/1998 Z. z.
  19) § 137 Občianskeho zákonníka.
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môže predloži� jeden zo spoluvlastníkov alebo právnic-
ká osoba, alebo fyzická osoba, ktorú na to splnomoc-
nil20) spoluvlastník. Žiados� musí obsahova� náležitos-
ti pod¾a odseku 1 za každého spoluvlastníka, ktorý
žiada o poskytnutie podpory.

  (4) Ak sa má podpora poskytnú� na účel pod¾a § 5
ods. 1 na byt v spoluvlastníctve20a) manželov, žiados�
môže predloži� len jeden z manželov.

  (5) Ak sa má podpora poskytnú� na účel pod¾a § 5
ods. 1 písm. a) uskutočňovaný zhotovite¾om, ktorým
je právnická osoba pod¾a § 7 písm. b) pre žiadate¾a
uvedeného v § 7 písm. a) na základe zmluvy uzavretej
pod¾a osobitného predpisu,20b) môže žiados� predloži�
iba jedna z týchto osôb.

  (6) Okresný úrad vyznačí overenie úplnosti náleži-
tostí žiadosti pod¾a odseku 1 odtlačkom úradnej pe-
čiatky a podpisom zamestnanca okresného úradu,
ktorý overenie vykonal. Overenú žiados� okresný úrad
v lehote určenej na overenie zašle fondu.

  (7) Fond vedie evidenciu žiadostí pod¾a účelu
a programu rozvoja bývania v poradí pod¾a dátumu
ich doručenia fondu.

  (8) O poskytnutí podpory rozhodne fond do 90 dní
odo dňa doručenia žiadosti okresným úradom.

  (9) Fond rozhodne o poskytnutí podpory pod¾a po-
radia doručených žiadosti a priorít určených vládou
Slovenskej republiky až do vyčerpania sumy vyčlene-
nej v rozpočte fondu na určený program rozvoja býva-
nia a na príslušný účel a druh podpory.

(10) Minister môže udeli� výnimku z poradia na poskyt-
nutie podpory pod¾a odseku 9 pre žiados�, ktorá sa
predkladá v dôsledku riešenia
a) následkov živelnej udalosti (§ 10 ods. 2),
b) náhrady za žiados� podanú pod¾a odseku 1 na účel

pod¾a § 5 ods. 1 písm. a).

(11) Opatrenie, ktorého úplné znenie vyhlasuje
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky minister-
stvo,20c) ustanoví obdobie, v ktorom sa dočasne zasta-
vuje prijímanie žiadostí na určitý program rozvoja
bývania alebo na účel podpory z dôvodu vyčerpania
určených prostriedkov v rozpočte fondu na príslušný
program rozvoja bývania alebo na účel podpory.

(12) Na poskytnutie podpory z prostriedkov fondu
nie je právny nárok.

(13) Fond po rozhodnutí o poskytnutí podpory zašle
žiadate¾ovi návrh zmluvy do 30 dní.

(14) Ak sa podpora neposkytne, oznámi to fond
písomne žiadate¾ovi do 30 dní odo dňa rozhodnutia
o neposkytnutí podpory.

(15) Na rozhodovanie pod¾a odseku 9 sa nevz�ahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní.21)

§ 12

Zmluva

(1) Na základe rozhodnutia pod¾a § 11 ods. 9 uzavrie
fond so žiadate¾om zmluvu.

(2) Zmluva musí obsahova� najmä
a) údaje o zmluvných stranách,
b) účel, výšku, druh a čerpanie poskytnutej podpory,
c) spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
d) zabezpečenie záväzkov,
e) bezhotovostný spôsob úhrady z podpory,
f) technické podmienky stavby a dĺžku času jej usku-

točnenia,
g) sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
h) spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok

a dôsledky ich nedodržania,
i) ak je žiadate¾om osoba pod¾a § 7 písm. a), tak aj

minimálny čas, v ktorom bude stavbu vlastni�
a užíva� on alebo osoby jemu blízke,21a) alebo osoby
oprávnené pod¾a osobitného predpisu.21b)

§ 13

Kontrola a sankcie

(1) Ministerstvo vykonáva kontrolu hospodárenia
s prostriedkami fondu a kontrolu dodržiavania usta-
novení zákona o výške podpory, podmienkach a po-
stupe pri poskytovaní podpory.

(2) Kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok po-
čas platnosti zmluvy vykonáva fond a okresné úrady
príslušné pod¾a miesta stavby.

(3) Ak žiadate¾ neoprávnene použil alebo zadržal
prostriedky fondu v rozpore s určenými alebo s do-
hodnutými podmienkami, je povinný ich vráti� fondu
a zaplati� penále pod¾a osobitného predpisu.22)

§ 13a

Informačný systém

(1) Fond vytvára a vedie informačný systém, ktorý
obsahuje najmä informácie o žiadostiach, žiadate¾och
a o podporách poskytnutých pod¾a tohto zákona. In-
formácie pod¾a prechádzajúcej vety je fond oprávnený
zbiera� a uchováva� počas plnenia zmluvného záväz-
ku.

(2) Používanie údajov z informačného systému fon-
du je výhradným právom fondu a je chránené služob-
ným tajomstvom. Údaje, ktoré nepodliehajú ochrane

  20) Napríklad § 31 Občianskeho zákonníka.
20a) § 136 Občianskeho zákonníka.
20b) Napríklad Občiansky zákonník, § 21 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.
20c) § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
  21) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
21a) § 116 Občianskeho zákonníka.
21b) § 132 a 460 Občianskeho zákonníka.
  22) § 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
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osobných údajov pri prevádzke informačného systému
pod¾a osobitného predpisu,22a) môže fond poskytnú�
ministerstvu.

(3) Fond je povinný utvori� také organizačné a tech-
nické podmienky na prevádzku informačného systé-
mu, aby sa zabránilo jeho zneužitiu.22a)

(4) Osobné údaje o žiadate¾och možno poskytnú�
výhradne len s ich súhlasom.

(5) Okresný úrad vedie v rozsahu svojej pôsobnosti
osobitnú čas� informačného systému, ktorá je porov-
nate¾ná s informačným systémom fondu.

§ 14

Osobitné ustanovenie

(1) Nevyčerpanú čas� podpory je žiadate¾ povinný
vráti� fondu.

(2) Prevody prostriedkov pod¾a odseku 1 a pod¾a
§ 13 ods. 3 vykoná banka vybraná pod¾a § 6 ods. 6 na
účet fondu v Národnej banke Slovenska bezodkladne.

(3) Nevyčerpanú čas� nenávratného príspevku mož-
no, za podmienky dodržania zmluvy, použi� na úhradu
časti podpory pod¾a § 8 ods. 1 písm. a).

§ 15

Splnomocňovacie ustanovenie

(1) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením
programy rozvoja bývania, ktorými sa určia priority na
vyčlenenie prostriedkov z fondu na účel podpory a po-
drobnosti o poskytovaní štátnej podpory rozvoja býva-
nia, najmä podmienky zaradenia žiadate¾a do progra-

mu rozvoja bývania a podrobnosti o druhoch a výš-
kach poskytovaných podpôr.

(2) Ministerstvo všeobecne záväzným právnym pred-
pisom ustanoví podrobnosti o obsahu žiadosti, o tech-
nických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia
stavby, na ktorú sa poskytuje podpora.

§ 15a

Prechodné ustanovenie

Žiadosti, ktoré boli doručené okresnému úradu pred
dňom účinnosti tohto zákona, sa považujú za žiadosti
pod¾a tohto zákona a právne účinky úkonov v konaní,
ktoré nastali pred účinnos�ou tohto zákona, zostávajú
zachované.

§ 15b

Prechodné ustanovenie

Pri posudzovaní žiadostí podaných a overených ok-
resným úradom do 1. apríla 2000 a pri poskytovaní
podpory k nim sa postupuje pod¾a doterajších predpi-
sov.

§ 16

Účinnos�

Tento zákona nadobúda účinnos� 1. mája 1996.

Zákon č. 1/1997 Z. z. nadobudol účinnos� 8. janu-
ára 1997.

Zákon č. 76/2000 Z. z. nadobudol účinnos� 1. aprí-
la 2000.

Jozef Migaš v. r.

22a) Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
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ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH POSTIHNUTÍ

1. Roztrúsená mozgovomiechová skleróza
a) stredne �ažká forma
b) �ažká forma (triparéza a kvadruparéza)

2. Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy — �ažká forma (s nemožnos�ou samostatného pohybu)

3. Čiastočné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu)
a) hemiplégia
b) paraplégia
c) kvadruplégia
d) hemiparéza �ažkého stupňa
e) paraparéza �ažkého stupňa
f) kvadruparéza �ažkého stupňa

4. Poškodenie miechy
a) hemiplégia
b) paraplégia
c) kvadruplégia
d) hemiparéza �ažkého stupňa
f) paraparéza �ažkého stupňa
g) kvadruparéza �ažkého stupňa

5. Spondylartritída ankylozujúca — Bechterevova choroba — �ažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylózou
bedrových kĺbov

6. Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.), zápalové myozitídy,
polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinologické
a) stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti
b) �ažká forma (imobilita)

7. Myasténia gravis, myastenický syndróm — �ažké formy s výrazným obmedzením hýbavosti

8. Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny

9. Strata oboch dolných končatín v stehne

10. Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými
kýp�ami s výrazne zníženou funkciou amputovaného kýp�a

11. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s ve¾mi krátkym amputačným kýp�om

12. Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb

13. Strata oboch dolných končatín v predkolení

14. Stuhnutie oboch bedrových kĺbov
a) v priaznivom postavení
b) v nepriaznivom postavení

15. Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení

16. Stuhnutie oboch kolenných kĺbov
a) v priaznivom postavení
b) v nepriaznivom postavení

Príloha
k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky
č. 124/1996 Z. z.
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129

O P A T R E N I E
Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 27. marca 2001,

ktorým sa vyhlasuje Geonomenklatúra krajín a území
(GEONOM)

Štatistický úrad Slovenskej republiky pod¾a § 32
ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady
č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike ustanovuje:

§ 1

Vyhlasuje sa Geonomenklatúra krajín a území
(GEONOM), ktorou je kódové a textové označenie
krajín a území pre štatistiku zahraničného obcho-
du.

§ 2

Geonomenklatúra krajín a území (GEONOM) je uve-
dená v prílohe. Obsahuje alfabetické (dvojmiestne)
a numerické (trojmiestne) kódy krajín, slovenské ná-
zvy a anglické názvy krajín a opis niektorých krajín,
zoradených pod¾a abecedného usporiadania alfabetic-
kých kódov krajín.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnos� 15. apríla 2001.

Peter Mach v. r.
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GEONOMENKLATÚRA KRAJÍN A ÚZEMÍ

GEONOM
Kódy Slovenský názov Anglický názov Opis

AD (043) Andorra Andorra

AE (647) Spojené arabské emiráty United Arab Emirates Abú Dabí, Dubaj, Sharjah,
Ajman, Umm al Qaiwair Ras, 
al Kahimah a Fujairah

AF (660) Afganistan Afghanistan

AG (459) Antigua a Barbuda Antigua and Barbuda

AI (446) Anguilla Anguilla

AL (070) Albánsko Albania

AM (077) Arménsko Armenia

AN (478) Holandské Antily Netherlands Antilles Curacao, Bonaire, 
Sv. Eustatius, Saba 
a južná čas� Sv. Martina

AO (330) Angola Angola vrátane Cabindy

AQ (891) Antarktída Antarctica územie južne od 60o južnej
zemepisnej šírky; nezahŕňa
Francúzske južné územia (TF),
Bouvetov ostrov (BV), Južnú
Georgiu a Južné Sandwichove
ostrovy (GS)

AR (528) Argentína Argentina

AS (830) Americká Samoa American Samoa

AT (038) Rakúsko Austria

AU (800) Austrália Australia

AW (474) Aruba Aruba

AZ (078) Azerbajdžan Azerbaijan

BA (093) Bosna a Hercegovina Bosnia — Herzegovina

BB (469) Barbados Barbados

BD (666) Bangladéš Bangladesh

BE (017) Belgicko Belgium

BF (236) Burkina Faso Burkina Faso

BG (068) Bulharsko Bulgaria

BH (640) Bahrajn Bahrain

BI (328) Burundi Burundi

BJ (284) Benin Benin

Príloha
k opatreniu č. 129/2001 Z. z.
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GEONOM
Kódy Slovenský názov Anglický názov Opis

BM (413) Bermudy Bermuda

BN (703) Brunej Darussalam Brunei Darussalam často uvádzaný ako Brunej

BO (516) Bolívia Bolivia

BR (508) Brazília Brazil

BS (453) Bahamy Bahamas

BT (675) Bhután Bhutan

BV (892) Bouvetov ostrov Bouvet Island

BW (391) Botswana Botswana

BY (073) Bielorusko Belarus

BZ (421) Belize Belize

CA (404) Kanada Canada

CC (833) Kokosové ostrovy (alebo
Keelingove ostrovy)

Cocos Island (or Keeling
Islands)

CD (322) Kongo (demokratická republika) Congo (Democratic Republic
of)

bývalý Zair

CF (306) Stredoafrická republika Central African Republic

CG (318) Kongo Congo

CH (039) Švajčiarsko Switzerland vrátane nemeckého územia
Büsingen a talianskej
samosprávnej obce Campione
d’Italia

CI (272) Pobrežie Slonoviny Côte ïIvoire

CK (837) Cookove ostrovy Cook Islands

CL (512) Chile Chile

CM (302) Kamerun Cameroon

CN (720) ¼udová republika Čína People’s Republic of China často uvádzaná ako Čína

CO (480) Kolumbia Colombia

CR (436) Kostarika Costa Rica

CU (448) Kuba Cuba

CV (247) Kapverdy Cape-Verde

CX (834) Vianočné ostrovy Christmas Islands

CY (600) Cyprus Cyprus

CZ (061) Česká republika Czech Republic

DE (004) Nemecko Germany vrátane ostrova Helgoland; bez
územia Büsingen

DJ (338) Džibutsko Djibouti

DK (008) Dánsko Denmark

DM (460) Dominika Dominica

DO (456) Dominikánska republika Dominican Republic
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GEONOM
Kódy Slovenský názov Anglický názov Opis

DZ (208) Alžírsko Algeria

EC (500) Ekvádor Ecuador vrátane ostrovov Galapágy

EE (053) Estónsko Estonia

EG (220) Egypt Egypt

ER (336) Eritrea Eritrea

ES (011) Španielsko Spain vrátane Baleárskych ostrovov 
a Kanárskych ostrovov; bez
Ceuty a Melilly 

ET (334) Etiópia Ethiopia

FI (032) Fínsko Finland vrátane ostrovov Alandy

FJ (815) Fidži Fiji

FK (529) Falklandské ostrovy Falkland Islands

FM (823) Mikronézia (federálne štáty) Micronesia (Federated
States of) 

Yap, Chuuk, Pohnpei a Kosrae

FO (041) Faerské ostrovy Faroe Islands

FR (001) Francúzsko France vrátane Monaka 
a francúzskych zámorských
departmentov (Réunion,
Guadeloupe, Martinique 
a Francúzska Guyana)

GA (314) Gabon Gabon

GB (006) Spojené krá¾ovstvo United Kingdom Ve¾ká Británia, Severné Írsko,
Kanálové ostrovy a ostrov Man 

GD (473) Grenada Grenada vrátane južných Grenadín

GE (076) Gruzínsko Georgia

GH (276) Ghana Ghana

GI (044) Gibraltár Gibraltar

GL (406) Grónsko Greenland

GM (252) Gambia Gambia

GN (260) Guinea Guinea

GQ (310) Rovníková Guinea Equatorial Guinea

GR (009) Grécko Greece

GS (893) Južná Georgia a Južné
Sandwichove ostrovy 

South Georgia and South
Sandwich Islands

GT (416) Guatemala Guatemala

GU (831) Guam Guam

GW (257) Guinea-Bissau Guinea-Bissau

GY (488) Guyana Guyana

HK (740) Hongkong Hong Kong špeciálny správny región
¼udovej republiky Čína —
Hongkong

Strana 1472 Zbierka zákonov č. 129/2001 Čiastka 52



GEONOM
Kódy Slovenský názov Anglický názov Opis

HM (835) Heardov ostrov a McDonaldove
ostrovy

Heard Island and McDonald
Islands

HN (424) Honduras Honduras vrátane ostrovov Swan

HR (092) Chorvátsko Croatia

HT (452) Haiti Haiti

HU (064) Maïarsko Hungary

ID (700) Indonézia Indonesia

IE (007) Írsko Ireland

IL (624) Izrael Israel

IN (664) India India

IO (357) Britské indickooceánske
teritórium

British Indian Ocean
Territory

súostrovie Chagos

IQ (612) Irak Iraq

IR (616) Irán (islamská republika) Iran (Islamic Republic of) 

IS (024) Island Iceland

IT (005) Taliansko Italy vrátane Livigna; nezahŕňa
samosprávnu obec Campione
d’Italia 

JM (464) Jamajka Jamaica

JO (628) Jordánsko Jordan

JP (732) Japonsko Japan

KE (346) Keňa Kenya

KG (083) Kirgizsko Kyrgyzstan

KH (696) Kambodža Cambodia

KI (812) Kiribati Kiribati

KM (375) Komory Comoros Grande Comore, Anjouan 
a Mohéli

KN (449) Svätý Krištof a Nevis St Kitts and Nevis

KP (724) Kórea (¾udovodemokratická
republika)

Korea (Democratic People’s
republic of) 

často uvádzaná ako Severná
Kórea

KR (728) Kórea (republika) Korea (Republic of) často uvádzaná ako Južná
Kórea

KW (636) Kuvajt Kuwait

KY (463) Kajmanie ostrovy Cayman Islands

KZ (079) Kazachstan Kazakhstan

LA (684) Laoská ¾udovodemokratická
republika

Lao People’s Democratic
republic

často uvádzaná ako Laos

LB (604) Libanon Lebanon

LC (465) Svätá Lucia St Lucia

LI (037) Lichtenštajnsko Liechtenstein
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LK (669) Srí Lanka Sri Lanka

LR (268) Libéria Liberia

LS (395) Lesotho Lesotho

LT (055) Litva Lithuania

LU (018) Luxembursko Luxembourg

LV (054) Lotyšsko Latvia

LY (216) Líbyjská arabská džamahírija Libyan Arab Jamahiriya často uvádzaná ako Líbya

MA (204) Maroko Morocco

MD (074) Moldavsko (republika) Moldova (Republic of)

MG (370) Madagaskar Madagascar

MH (824) Marshallove ostrovy Marshall Islands

MK1 (096) Macedónsko Former Yugoslav Republic
of Macedonia

ML (232) Mali Mali

MM (676) Mjanmarsko Myanmar často uvádzané ako Barma

MN (716) Mongolsko Mongolia

MO (743) Macao Macao špeciálny správny región
¼udovej republiky Čína — Macao

MP (820) Severné Mariány Northern Mariana Islands

MR (228) Mauritánia Mauritania

MS (470) Montserrat Montserrat

MT (046) Malta Malta vrátane Goza a Comina

MU (373) Maurícius Mauritius Maurícius, ostrov Rodrigues,
ostrov Agalega a Cargados
Carajos Shoals (Ostrovy 
sv. Brandona) 

MV (667) Maldivy Maldives

MW (386) Malawi Malawi

MX (412) Mexiko Mexico

MY (701) Malajzia Malaysia Polostrovná Malajzia 
a Východná Malajzia 
(Sarawak, Sabah a Labuan)

MZ (366) Mozambik Mozambique

NA (389) Namíbia Namibia

NC (809) Nová Kaledónia New Caledonia vrátane ostrovov Loyalty (Maré,
Lifu a Ouvéa)

NE (240) Niger Niger

NF (836) Norfolk Norfolk Island

NG (288) Nigéria Nigeria

NI (432) Nikaragua Nicaragua vrátane ostrovov Corn
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NL (003) Holandsko Netherlands

NO (028) Nórsko Norway vrátane súostrovia Svalbard 
a Ostrova Jana Mayena

NP (672) Nepál Nepal

NR (803) Nauru Nauru

NU (838) Niue Niue Island

NZ (804) Nový Zéland New Zealand bez Rossovej kolónie
(Antarktída)

OM (649) Omán Oman

PA (442) Panama Panama vrátane bývalého prieplavového
pásma

PE (504) Peru Peru

PF (822) Francúzska Polynézia French Polynesia Markézske ostrovy, ostrovy
Spoločnosti (vrátane Tahiti),
ostrovy Tuamotu, Gambierove
ostrovy a Južné ostrovy, tiež
ostrov Clipperton

PG (801) Papua-Nová Guinea Papua New Guinea východná čas� Novej Guiney,
Bismarkovo súostrovie [vrátane
Novej Británie, Nového Írska,
Lavongaia (Nový Hanover) 
a ostrovov Admirality]; Severné
Šalamúnove ostrovy
(Bougainville a Buka); ostrovy
Trobriand, ostrov Woodlark;
ostrovy d’Entrecasteaux 
a súostrovie Louisiade

PH (708) Filipíny Philippines

PK (662) Pakistan Pakistan

PL (060) Po¾sko Poland

PM (408) Saint Pierre a Miquelon St Pierre and Miquelon

PN (813) Pitcairn Pitcairn vrátane ostrovov Henderson,
Ducie a Oeno

PS (625) Okupované územie Palestíny Occupied Palestinian
Territory

západný breh (vrátane 
východného Jeruzalema) 
a pásmo Gazy

PT (010) Portugalsko Portugal vrátane Azorov a Madeiry 

PW (825) Palau Palau

PY (520) Paraguaj Paraguay

QA (644) Katar Qatar

RO (066) Rumunsko Romania

RU (075) Ruská federácia Russian Federation často uvádzaná ako Rusko

RW (324) Rwanda Rwanda

SA (632) Saudská Arábia Saudi Arabia
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SB (806) Šalamúnove ostrovy Solomon Islands

SC (355) Seychely Seychelles ostrov Mahé, ostrov Praslin, 
La Digue, Frégate a Silhouette,
ostrovy  Amirante (vrátane 
Desrochesa, Alphonsa, Platta 
a Coëtív), ostrovy Farquhar
(vrátane Providencea); ostrovy
Aldabra a ostrov Cosmoledo

SD (224) Sudán Sudan

SE (030) Švédsko Sweden

SG (706) Singapur Singapore

SH (329) Svätá Helena Santa Helena vrátane ostrova Ascension 
a ostrovov Tristan da Cunha

SI (091) Slovinsko Slovenia

SK (063) Slovensko Slovakia

SL (264) Sierra Leone Sierra Leone

SM (047) San Maríno San Marino

SN (248) Senegal Senegal

SO (342) Somálsko Somalia

SR (492) Surinam Surinam

ST (311) Svätý Tomáš a Princov ostrov Sao Tomé and Principe

SV (428) Salvador El Salvador

SY (608) Sýrska arabská republika Syrian Arab Republic často uvádzaná ako Sýria

SZ (393) Svazijsko Swaziland

TC (454) Ostrovy Turks a Caicos Turks and Caicos Islands

TD (244) Čad Chad

TF (894) Francúzske južné územia French Southern Territories vrátane ostrovov Kerguélen,
ostrova Amsterdam, 
Ostrova svätého Pavla,
súostrovia Crozet

TG (280) Togo Togo

TH (680) Thajsko Thailand

TJ (082) Tadžikistan Tajikistan

TK (839) Tokelau Tokelau Islands

TM (080) Turkménsko Turkmenistan

TN (212) Tunisko Tunisia

TO (817) Tonga Tonga

TP2 (626) Východný Timor East Timor 

TR (052) Turecko Turkey

TT (472) Trinidad a Tobago Trinidad and Tobago
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TV (807) Tuvalu Tuvalu

TW (736) Taiwan Taiwan samostatné colné územie 
Taiwan, Penghu, Kinmen 
a Matsu

TZ (352) Tanzánia (zjednotená republika) Tanzania 
(United Republic of)

Tanganika, ostrov Zanzibar 
a Pemba

UA (072) Ukrajina Ukraine

UG (350) Uganda Uganda

UM (832) Menšie od¾ahlé ostrovy US United States Minor
outlying islands

vrátane ostrova Baker, ostrova
Howland, ostrova Jarvis, atolu
Johnston, Kingmanovho útesu,
ostrovov Midway, ostrova
Navassa, atolu Palmyra 
a ostrova Wake

US (400) Spojené štáty United States vrátane Portorika

UY (524) Uruguaj Uruguay

UZ (081) Uzbekistan Uzbekistan

VA (045) Svätá stolica Holy See často uvádzaná ako Vatikánsky
mestský štát 

VC (467) Svätý Vincent a severné 
Grenadíny

St Vincent and Northern
Grenadines

VE (484) Venezuela Venezuela

VG (468) Panenské ostrovy (britské) Virgin Islands (British)

VI (457) Panenské ostrovy (USA) Virgin Islands (USA)

VN (690) Vietnam Viet Nam

VU (816) Vanuatu Vanuatu

WF (811) Wallis a Futuna Wallis and Futuna

WS (819) Samoa Samoa bývalá Západná Samoa

XC (021) Ceuta Ceuta 

XL (023) Melilla Melilla vrátane Peňóna de Vélez 
de la Gomera, Peňóna 
de Alhucemas a ostrovov
Chafarinas

YE (653) Jemen Yemen bývalý Severný Jemen 
a Južný Jemen

YT (377) Mayotte Mayotte Grande-Terre a Pamandzi

YU (094) Juhoslávia Yugoslavia Srbsko a Čierna Hora

ZA (388) Južná Afrika South Africa

ZM (378) Zambia Zambia

ZW (382) Zimbabwe Zimbabwe
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QQ (950) rezervy a zásoby volite¾ný 

alebo

QR (951) rezervy a zásoby v rámci obchodu medzi členskými štátmi Európskeho
spoločenstva

volite¾ný

QS (952) rezervy a zásoby v rámci obchodu s tretími krajinami volite¾ný

QU (958) nešpecifikované štáty a územia volite¾ný

alebo

QV (959) štáty a územia nešpecifikované v rámci obchodu medzi členskými
štátmi Európskeho spoločenstva

volite¾ný

QW (960) štáty a územia nešpecifikované v rámci obchodu s tretími krajinami volite¾ný

QX (977) štáty a územia nešpecifikované z komerčných alebo vojenských dôvodov volite¾ný

alebo

QY (978) štáty a územia nešpecifikované z komerčných alebo vojenských
dôvodov v rámci obchodu medzi členskými štátmi Európskeho 
spoločenstva

volite¾ný

QZ (979) štáty a územia nešpecifikované z komerčných alebo vojenských
dôvodov v rámci obchodu s tretími krajinami

volite¾ný

Vysvetlivky:
 1 Dočasný kód, ktorý neovplyvní definitívny názov krajiny, ktorý jej bude pridelený po uzavretí rokovaní

prebiehajúcich v Organizácii Spojených národov.
 2 Územie v dočasnej správe Organizácie Spojených národov.
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130

O Z N Á M E N I E
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociál-
nych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovate-
¾och a rozhodcoch a o ïalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky od 26. februára 2001 do 26. marca 2001 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku
kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2001 — 2002 uzavretá 10. januára 2001 medzi Odborovým zväzom
potravinárov Slovenskej republiky

a

Združením výrobcov liehu a liehovín na Slovensku.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2001 — 2002 uzavretá 24. januára 2001 medzi Odborovým zväzom
potravinárov Slovenskej republiky

a

Zväzom mäsiarov Slovenska.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2001 uzavretá 29. januára 2001 medzi Odborovým zväzom
potravinárov Slovenskej republiky

a

Zväzom výrobcov vína na Slovensku.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2001 — 2002 uzavretá 30. januára 2001 medzi Odborovým zväzom
potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským konzervárenským zväzom.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2001 uzavretá 12. februára 2001 medzi Slovenským odborovým
zväzom zdravotníctva a sociálnej starostlivosti

a

Asociáciou samostatných polikliník Slovenska.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2001 — 2002 uzavretá 13. februára 2001 medzi Odborovým zväzom
potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2001 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky
uzavretá 2. marca 2001 medzi Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného
hospodárstva na Slovensku

a

Združením zamestnávate¾ov lesného hospodárstva na Slovensku.

8. Dodatok č. 1 zo dňa 2. februára 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom
poistení uzavretej 11. septembra 1997 medzi Nezávislým odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy

a

Zväzom autobusovej dopravy.

9. Dodatok č. 3 zo dňa 15. februára 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 — 2001 uzavretej
1. apríla 1998 medzi Zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.
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10. Dodatok č. 2 zo dňa 16. februára 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 — 2002 uzavretej
22. marca 1999 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom zlievarní a kováční Slovenska.

11. Dodatok č. 4 zo dňa 23. februára 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 — 2001 uzavretej
9. februára 1999 medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky, Asociáciou vedúcich zamestnancov
chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

12. Dodatok č. 2 zo dňa 28. februára 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 — 2001 uzavretej
11. marca 1999 medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

13. Dodatok č. 2 zo dňa 1. apríla 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 28. februára 2001 medzi
Odborovým zväzom civilných zamestnancov Armády Slovenskej republiky

a

Zamestnávate¾ským zväzom podnikov Armády Slovenskej republiky.
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