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Z Á K O N

z 18. mája 2001

o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva

k pozemkom v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

§ 1

Predmet zákona

Tento zákon upravuje podmienky poskytovania pod-
pory na zriadenie priemyselných parkov, ako aj pôsob-
nos� orgánov �tátnej správy pri poskytovaní a kontrole
pou�itia tejto podpory.

§ 2

Priemyselný park

(1) Priemyselným parkom je územie, na ktorom sa
sústreïuje priemyselná èinnos� (výroba) alebo slu�by
najmenej dvoch podnikate¾ov1) a ktoré je na tento úèel
ustanovené územným plánom obce alebo územným
plánom zóny.2)

(2) Priemyselný park zriaïuje obec.3)

§ 3

Druhy podpory

(1) Na zriadenie priemyselného parku mo�no obci,
ktorá spåòa podmienky pod¾a § 4, poskytnú� dotáciu
zo �tátneho rozpoètu4) (ïalej len �dotácia�) na
a) technickú vybavenos� územia a in�inierske stavby

nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku,
b) náhradu za vyvlastnenie pozemkov urèených na

zriadenie priemyselného parku,
c) úhradu nákladov na kúpu, prevod, nájom alebo

zámenu pozemkov urèených na zriadenie priemy-
selného parku vrátane úhrady nákladov na prevod

pozemkov, s ktorými Slovenský pozemkový fond
(ïalej len �fond�) nakladá,5) do vlastníctva obce
pod¾a osobitného predpisu6) a úhrady nákladov na
nájom týchto pozemkov obci alebo na zámenu tých-
to pozemkov s obcou,

d) úhradu odvodov za odòatie po¾nohospodárskej pô-
dy z po¾nohospodárskeho pôdneho fondu7) a odvo-
dov za vyòatie pozemkov z lesného pôdneho fon-
du.8)

(2) Technickou vybavenos�ou územia a in�iniersky-
mi stavbami9) nevyhnutnými na zriadenie priemysel-
ného parku sú najmä
a) studne a prívody ú�itkovej a pitnej vody,
b) kanalizácia, èistenie a vypú��anie odpadových vôd,
c) prívod a rozvod elektriny vrátane prelo�ky rozvod-

ného zariadenia a elektrickej prípojky, sto�iarov
a transformaèných staníc,

d) prívod plynu a plynovodná prípojka vrátane hlav-
ného uzáveru plynu a prelo�ky plynárenského za-
riadenia,

e) prístupové pozemné komunikácie, �eleznièná vleè-
ka, lanové a iné dráhy,

f) vodné cesty vrátane prístavov,
g) telekomunikaèné siete a zariadenia,
h) uskladnenie, druhotné vyu�itie alebo odvoz a zne-

�kodnenie odpadov.

(3) K technickej vybavenosti územia patrí aj odvod-
nenie územia, odvoz a uskladnenie ornice, pozemné
práce a terénne úpravy.

§ 4

Podmienky na poskytnutie podpory

(1) Podporu na zriadenie priemyselného parku (ïalej
len �podpora�) mo�no obci poskytnú�, ak preuká�e, �e
a) územie na zriadenie priemyselného parku je vyme-

1) § 2 ods. 2 a § 23 Obchodného zákonníka.
2) § 11 a 12 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskor�ích predpisov.
3) § 1 a 22 zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor�ích predpisov.
4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskor�ích predpisov.
5) § 16 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

v znení neskor�ích predpisov.
6) § 34 ods. 3 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoloèenstvách v znení neskor�ích predpisov.
7) § 11 zákona Slovenskej národnej rady è. 307/1992 Zb. o ochrane po¾nohospodárskeho pôdneho fondu.
8) § 4 ods. 7 zákona è. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskor�ích predpisov.
9) Napríklad zákon è. 50/1976 Zb. v znení neskor�ích predpisov, zákon è. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona è. 455/1991 Zb.

o �ivnostenskom podnikaní (�ivnostenský zákon) v znení neskor�ích predpisov, zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskor�ích predpisov, zákon è. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskor�ích predpisov, zákon Národnej
rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní (�ivnostenský zákon)
v znení neskor�ích predpisov v znení zákona è. 58/1997 Z. z.
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dzené v schválenom územnom pláne obce alebo
územnom pláne zóny,2)

b) má zabezpeèené finanèné prostriedky na zriadenie
priemyselného parku vo vý�ke minimálne 30 %
nákladov na zriadenie priemyselného parku vráta-
ne nákladov na vyvlastnenie, kúpu, prevod, nájom
alebo zámenu pozemkov urèených na zriadenie
priemyselného parku, nákladov na technickú vyba-
venos� územia a na in�inierske stavby nevyhnutné
na zriadenie priemyselného parku (§ 3 ods. 2 a 3),

c) má predchádzajúci súhlas fondu na prevod pozem-
kov, s ktorými fond nakladá,5) na obec alebo na
nájom týchto pozemkov obci alebo na zámenu tých-
to pozemkov s obcou na zriadenie priemyselného
parku,

d) má s podnikate¾om uzavretú zmluvu o uzavretí bu-
dúcej zmluvy,10) ktorá upraví ich vz�ahy najmä v ob-
lasti podnikate¾ského zámeru podnikate¾a v prie-
myselnom parku vrátane preukázania finanèného
zabezpeèenia podnikate¾ského zámeru,

e) má záväzné stanovisko dodávate¾a energie (elektri-
ny, plynu a tepla) a dodávate¾a ú�itkovej a pitnej
vody na  zabezpeèenie dodávok energie a vody pre
potreby priemyselného parku.

(2) Finanèné zabezpeèenie pod¾a odseku 1 písm. b)
a d) sa preukazuje schváleným rozpoètom obce a vý-
pisom z úètu podnikate¾a s  potvrdením banky alebo
poboèky zahraniènej banky (ïalej len �banka�) o via-
zaní prostriedkov na tento úèel, prís¾ubom banky na
poskytnutie úveru obci vo vý�ke jej podielu na finan-
covaní nákladov na zriadenie priemyselného parku
alebo záväzným vyhlásením podnikate¾a o poskytnutí
finanèných prostriedkov obci na zabezpeèenie spolu-
financovania nákladov na zriadenie priemyselného
parku a záväzným vyhlásením podnikate¾a o finanè-
nom zabezpeèení jeho podnikate¾ského zámeru v prie-
myselnom parku.

(3) Pri rozhodovaní o poskytnutí podpory na zriade-
nie priemyselného parku Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky (ïalej len �ministerstvo�) je po-
vinné zoh¾adòova� aj úroveò zamestnanosti v regióne
�iadate¾a a vplyv podnikania v priemyselnom parku
na zní�enie nezamestnanosti v regióne.

§ 5

Vý�ka podpory

(1) Dotácia obci na technickú vybavenos� územia
a na in�inierske stavby nevyhnutné na zriadenie prie-
myselného parku sa mô�e poskytnú� do 70 % nákladov
urèených na tieto úèely, prièom vý�ka týchto nákladov
sa urèí na základe výsledkov verejného obstarávania
pod¾a osobitného predpisu.11)

(2) Dotácia na náhradu za vyvlastnenie, kúpu po-
zemkov a na úhradu nákladov na prevod alebo záme-

nu pozemkov urèených na zriadenie priemyselného
parku sa mô�e poskytnú� do 70 % ceny pozemku pod¾a
cenového predpisu;12) alebo ak ide o nájom pozemkov,
do 70 % dohodnutého nájomného13) za prvých desa�
rokov ich nájmu.

(3) Dotácia na úhradu odvodov za odòatie po¾nohos-
podárskej pôdy z po¾nohospodárskeho pôdneho fondu
a odvodov za vyòatie pozemkov z lesného pôdneho
fondu sa mô�e poskytnú� do 70 % celkovej sumy týchto
odvodov.

§ 6

Rozhodnutie o poskytnutí podpory

(1) Rozhodnutie o poskytnutí podpory (§ 3) vydáva
ministerstvo na základe písomnej �iadosti obce po
schválení návrhu na poskytnutie podpory vládou Slo-
venskej republiky (ïalej len �vláda�). Na poskytnutie
podpory nie je právny nárok.

(2) �iados� o poskytnutie podpory (ïalej len ��ia-
dos��) obsahuje
a) identifikáciu �iadate¾a (názov obce, okresu, kraja,

poèet obyvate¾ov obce, existujúca výrobná základ-
òa, priemyselná a sociálna �truktúra, miera neza-
mestnanosti, mená a funkcie osôb oprávnených ko-
na� za obec bez obmedzenia),

b) názov priemyselného parku, jeho lokalizáciu, cel-
kovú výmeru pozemkov, na ktorých má by� zriade-
ný priemyselný park,

c) oznaèenie pozemkov, na ktorých má by� zriadený
priemyselný park, pod¾a údajov katastra nehnute¾-
ností (katastrálne územie, parcelné èíslo, druh po-
zemku, výmera pozemku) s uvedením vlastníckych
vz�ahov,

d) druh, úèel a vý�ku podpory, ktorú obec �iada,
e) doklady preukazujúce splnenie podmienok na po-

skytnutie podpory pod¾a § 4,
f) podnikate¾ský zámer, ktorý sa má uskutoèni�

v priemyselnom parku a identifikáciu podnikate-
¾ov, ktorí budú v priemyselnom parku podnika�.

(3) Ak �iados� o poskytnutí podpory neobsahuje ná-
le�itosti pod¾a odseku 2 alebo má iný odstránite¾ný
nedostatok, ministerstvo písomne vyzve obec, aby �ia-
dos� doplnila alebo nedostatok odstránila v ním urèe-
nej lehote. Ak obec v urèenej lehote �iados� nedoplní
alebo nedostatok neodstráni, ministerstvo konanie za-
staví a oznámi to obci.

(4) Ak sa konanie o poskytnutie podpory nezastavilo
pod¾a odseku 3, ministerstvo zabezpeèí k predlo�enej
�iadosti odborný posudok a vypracuje návrh o poskyt-
nutí podpory obci (ïalej len �návrh na podporu�).

(5) Ak s pozemkami, ktoré sa majú na obec previes�
alebo obci prenaja�, alebo s obcou zameni� na úèely
zriadenia priemyselného parku, nakladá fond pod¾a

10) § 289 Obchodného zákonníka.
11) Zákon è. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12) § 1b ods. 2 a § 15 ods. 2 vyhlá�ky Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých

porastov, úhradách za zriadenie práva osobného u�ívania pozemkov a náhradách za doèasné u�ívanie pozemkov v znení neskor�ích
predpisov.

13) § 17 vyhlá�ky Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 465/1991 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
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osobitného predpisu,5) ministerstvo si vy�iada k návr-
hu na podporu stanovisko fondu. Fond oznámi minis-
terstvu svoje stanovisko do 30 dní od doruèenia �ia-
dosti ministerstva; ak fond stanovisko v tejto lehote
neoznámi, má sa za to, �e s prevodom, nájmom alebo
so zámenou pozemkov súhlasí.

(6) Ministerstvo predlo�í návrh na podporu spolu
s odborným posudkom (odsek 4) a stanoviskom fondu
(odsek 5) na schválenie vláde.

(7) Ak vláda návrh na podporu schváli, ministerstvo
vydá rozhodnutie o poskytnutí podpory do 15 dní od
jeho schválenia vládou. Ak vláda návrh na podporu
neschváli, ministerstvo �iados� zamietne.

(8) Rozhodnutie o poskytnutí podpory obsahuje naj-
mä
a) oznaèenie obce, ktorej sa podpora poskytuje,
b) druh, úèel a sumu podpory a èasový rozvrh jej èer-

pania,
c) podmienky, za ktorých mô�e obec podporu èerpa�,
d) oznaèenie pozemkov pod¾a údajov katastra nehnu-

te¾nosti (katastrálne územie, parcelné èíslo, druh
pozemku, výmera pozemku) s uvedením vlastníc-
kych vz�ahov,

e) ïal�ie podmienky zmluvy na poskytnutie podpory.

(9) Ministerstvo doruèí rozhodnutie o poskytnutí
podpory alebo o zamietnutí �iadosti o podporu
a) obci, ktorá o podporu �iadala,
b) fondu, ak s pozemkom, ktorý sa má na obec pre-

vies� alebo ktorý sa má obci prenaja�, alebo ktorý
sa má s obcou zameni� na úèely zriadenia priemy-
selného parku, nakladá fond pod¾a osobitného
predpisu.5)

§ 7

Poskytnutie podpory

(1) Na základe rozhodnutia o poskytnutí podpory
(§ 6 ods. 8) uzatvorí ministerstvo s obcou písomnú
zmluvu o poskytnutí rozpoètových prostriedkov;14) tá-
to zmluva obsahuje okrem nále�itostí rozhodnutia
pod¾a § 6 ods. 8, vzájomných práv a povinností aj
podmienky odstúpenia od zmluvy pod¾a § 10.

(2) Na základe zmluvy o  poskytnutí rozpoètových
prostriedkov ministerstvo prevedie tieto prostriedky
na osobitný úèet obce v banke.

(3) Banka uvo¾òuje rozpoètové prostriedky obci
v súlade so zmluvou pod¾a odseku 1.

(4) Na správu a pou�itie rozpoètových prostriedkov
poskytnutých obci na zriadenie priemyselného parku
a na hospodárenie s nimi sa vz�ahujú osobitné pred-
pisy.4)

§ 8

Prevod, nájom a zámena pozemkov

(1) Fond po prijatí rozhodnutia ministerstva o po-
skytnutí podpory [§ 6 ods. 9 písm. b)] uzatvorí s obcou
písomnú zmluvu o prevode alebo prenájme pozemku
a na jej základe prevedie pozemky, s ktorými nakla-
dá,5) do vlastníctva obce alebo ich prenajme obci na
zriadenie priemyselného parku; ak je mo�ná zámena
pozemkov, s ktorými fond nakladá, za pozemky vo
vlastníctve obce, prednostne sa uskutoèní táto záme-
na. Na zámenu týchto pozemkov fond a obec uzatvoria
písomnú zámennú zmluvu.15) Obsahom uzatváraných
zmlúv musia by� aj podmienky odstúpenia od zmluvy
pod¾a § 11.

(2) Prevod pozemku pod¾a odseku 1 fond uskutoèní
najmenej za cenu pod¾a cenového predpisu.12)

(3) Zmluvu o nájme pozemku (odsek 1) uzatvorí fond
s obcou na urèitý èas, najmenej na 50 rokov, ak sa
nedohodnú inak; zo zmluvy musí vyplýva� právo obce
vybudova� na prenajatom pozemku technickú vybave-
nos� územia a  in�inierske stavby nevyhnutné na zria-
denie priemyselného parku (§ 3 ods. 2 a 3) a právo
obce zriadi� vecné bremená16) spojené s pozemkom
alebo so stavbou17) v priemyselnom parku, ako aj prá-
vo obce da� do podnájmu pozemok v priemyselnom
parku podnikate¾om na uskutoènenie stavieb.17)

(4) Zmluvy pod¾a odsekov 1 a 3 treba uzavrie� do 30
dní odo dòa doruèenia návrhu obce na uzavretie zmlu-
vy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

§ 9

Kontrola pou�itia podpory

Na kontrolu pou�itia poskytnutej podpory a na
uplatòovanie zodpovednosti za poru�enie rozpoètovej
disciplíny sa vz�ahujú osobitné predpisy.18)

§ 10

Zastavenie poskytovania podpory
a vrátenie poskytnutých rozpoètových prostriedkov

(1) Ministerstvo odstúpi od zmluvy o poskytnutí roz-
poètových prostriedkov (§ 7 ods. 1), ak obec neplní
podmienky na poskytnutie rozpoètových prostriedkov
uvedené v zmluve alebo ak obec do dvoch rokov od
uzavretia tejto zmluvy nezaène uskutoèòova� technic-
kú vybavenos� územia a in�inierske stavby nevyhnut-
né na zriadenie priemyselného parku. V takomto prí-
pade je obec povinná do 30 dní od doruèenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti� ministerstvu
rozpoètové prostriedky poskytnuté obci na zriadenie
priemyselného parku.

(2) Ministerstvo nezodpovedá za �kody vzniknuté

14) § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
15) § 611 Obèianskeho zákonníka.
16) § 151n a� 151p Obèianskeho zákonníka.
17) § 43 a� 43c zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
18) Zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
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obci alebo podnikate¾om v priemyselnom parku v dô-
sledku jeho odstúpenia od zmluvy pod¾a odseku 1.

§ 11

Vrátenie pozemkov a skonèenie nájomnej
alebo zámennej zmluvy

(1) Fond odstúpi od zmluvy o prevode pozemku ale-
bo od zmluvy o nájme pozemku obci, alebo od zámen-
nej zmluvy (§ 8 ods. 1), ak obec neplní podmienky
prevodu alebo nájmu, alebo zámeny pozemkov uvede-
né v zmluve, alebo ak obec do dvoch rokov od uzavretia
týchto zmlúv nezaène uskutoèòova� technickú vyba-
venos� územia a in�inierske stavby nevyhnutné na
zriadenie priemyselného parku; v takomto prípade je
obec povinná prenajatý, prevedený alebo zamenený
pozemok fondu vráti� v lehote do troch mesiacov od
doruèenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, ak sa
nedohodnú inak. Pred vrátením pozemku je obec po-
vinná ho uvies� na vlastné náklady do predo�lého
stavu; ak obec túto povinnos� nesplní, fond je opráv-
nený uvies� pozemok do predo�lého stavu na náklady
obce.

(2) Ak pozemky, ktoré obec vrátila fondu pod¾a od-
seku 1, boli odòaté z po¾nohospodárskeho pôdneho
fondu,19) fond je povinný po�iada� príslu�ný orgán
ochrany po¾nohospodárskeho pôdneho fondu20) o sú-
hlas na premenu nepo¾nohospodárskej pôdy na po¾no-
hospodársku pôdu pod¾a osobitného predpisu.21)

(3) Za u�ívanie pozemku obcou po uplynutí lehoty
na vrátenie pozemkov pod¾a odseku 1 je obec povinná
zaplati� fondu pokutu za neoprávnené u�ívanie pozem-
kov vo vý�ke jednej desatiny ceny pozemku pod¾a
cenového predpisu12) za ka�dý aj zaèatý mesiac ne-
oprávneného u�ívania pozemku po lehote na jeho vrá-
tenie.

(4) Fond nezodpovedá za �kody vzniknuté obci alebo
podnikate¾om v priemyselnom parku v dôsledku jeho
odstúpenia od zmluvy (odsek 1).

§ 12

Vz�ah k správnemu poriadku

Na konanie pod¾a tohto zákona sa nevz�ahuje v�e-
obecný predpis o správnom konaní.22)

§ 13

Prechodné ustanovenie

Obci, ktorá zaèala zriaïova� priemyselný park pred
dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, mo�no
poskytnú� podporu pod¾a § 3, ak spåòa podmienky na
poskytnutie podpory pod¾a § 4 a technická vybavenos�
územia a in�inierske stavby nevyhnutné na zriadenie
priemyselného parku neboli e�te skonèené a náhrady
a úhrady pod¾a § 3 neboli uhradené.

Èl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na uspo-
riadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 131/1996
Z. z., zákona è. 80/1998 Z. z. a zákona è. 219/2000
Z. z. sa dopåòa takto:

V § 19 ods. 3 sa na konci vety vypú��a bodka a pri-
pájajú sa tieto slová: �a na úèely zriadenia priemysel-
ného parku.�

Èl. III

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. júna 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.

19) § 7 a 8 zákona Slovenskej národnej rady è. 307/1992 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
20) § 14 a� 16 zákona Slovenskej národnej rady è. 307/1992 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
21) § 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 307/1992 Zb.
22) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali
pod¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 3. mája 2001 è. 787/1/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca spracované ovocie a spracovanú zeleninu.

Výnos sa vz�ahuje na výrobu a dovoz výrobkov z ovocia a výrobkov zo zeleniny spracovaných konzervovaním, na
manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda úèinnos� 1. júna 2001 okrem § 5 ods. 2 a 3 a § 6 ods. 8 a 9, ktoré nadobúdajú úèinnos�
1. januára 2003.

Výnos je uverejnený v  èiastke 10/2001 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v èiast-
ke 21/2001 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mo�no doò nazrie� na Ministerstve
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali
pod¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 3. mája 2001 è. 787/2/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca lieh a liehoviny.

Výnos upravuje po�iadavky na výrobu a  dovoz liehu a liehovín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do
obehu.

Výnos nadobúda úèinnos� 1. júna 2001 okrem § 7 ods. 3 a § 8, ktoré nadobúdajú úèinnos� 1. januára 2003.

Výnos je uverejnený v  èiastke 10/2001 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a  v  èiastke
21/2001 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mo�no doò nazrie� na Ministerstve pôdohos-
podárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Èiastka 81 Zbierka zákonov è. 195/2001 Strana 2059



196

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, �e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskor�ích predpisov a § 2 vyhlá�ky Ministerstva práce
a sociálnych vecí Slovenskej republiky è. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vy��ieho stupòa, sprostred-
kovate¾och a rozhodcoch a o ïal�ej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky od 26. apríla 2001 do 26. mája 2001 ulo�ené tieto kolektívne zmluvy vy��ieho stupòa a dodatky ku
kolektívnym zmluvám vy��ieho stupòa:

1. Kolektívna zmluva vy��ieho stupòa na rok 2001 uzavretá 9. apríla 2001 medzi Odborovým zväzom STAVBA
Slovenskej republiky

a

Asociáciou súkromných stavebných podnikate¾ov Slovenska.

2. Kolektívna zmluva vy��ieho stupòa � sociálno-právna èas� na roky 2001 � 2003 uzavretá 18. apríla 2001 medzi
Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, �a�obného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

3. Dodatok è. 1 zo dòa 5. apríla 2001 ku Kolektívnej zmluve vy��ieho stupòa pre odvetvie drevárskeho priemyslu
na Slovensku z 1. marca 2000 uzavretej medzi Zväzom spracovate¾ov dreva Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

4. Dodatok è. 1 zo dòa 5. apríla 2001 ku Kolektívnej zmluve vy��ieho stupòa o doplnkovom dôchodkovom poistení
na roky 1997 � 2006 uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu
Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, �a�obného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

5. Dodatok è. 6 zo dòa 24. apríla 2001 ku Kolektívnej zmluve vy��ieho stupòa na roky 1997 � 2000 uzavretej
medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Zväzom zamestnávate¾ov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.

6. Dodatok è. 7 zo dòa 11. mája 2001 ku Kolektívnej zmluve vy��ieho stupòa uzavretej medzi Nezávislým
odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy

a

Asociáciou dopravcov v cestnej doprave.
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