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Z Á K O N

z 21. mája 2002

 o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

  Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 § 1

Predmet úpravy

 Tento zákon upravuje
a) zriadenie a pôsobnos� Štátnej pokladnice,
b) zriadenie a pôsobnos� Agentúry pre riadenie dlhu

a likvidity (ïalej len „agentúra“),
c) systém Štátnej pokladnice,
d) vz�ah Štátnej pokladnice ku klientovi Štátnej po-

kladnice,
e) vz�ahy Štátnej pokladnice k Ministerstvu financií

Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo“),
k agentúre a k Národnej banke Slovenska.

§ 2

Vymedzenie pojmov

(1) Systémom Štátnej pokladnice sa rozumie sústa-
va činností, ktorými sa zabezpečuje centralizácia príj-
mov štátneho rozpočtu, rozpočtov štátnych fondov,
rozpočtov štátnych príspevkových organizácií, štát-
nych rozpočtových organizácií, rozpočtov verejných
vysokých škôl,1) rozpočtu obcí a vyšších územných
celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií
a príspevkových organizácií (ïalej len „rozpočet územ-
ných samospráv“), rozpočtu Sociálnej pois�ovne, roz-
počtov zdravotných pois�ovní, rozpočtu Národného
úradu práce, rozpočtu Fondu národného majetku Slo-
venskej republiky, rozpočtu Slovenského pozemkové-
ho fondu (ïalej len „verejný rozpočet“), realizácia vý-

davkov štátneho rozpočtu a verejného rozpočtu, sprá-
va poh¾adávok a záväzkov štátneho rozpočtu a denná
likvidita štátneho rozpočtu a sústava vz�ahov medzi
Štátnou pokladnicou, ministerstvom, Národnou ban-
kou Slovenska, agentúrou a klientom.

(2) Klientom Štátnej pokladnice (ïalej len „klient“) sa
rozumie štátna rozpočtová organizácia a štátna prí-
spevková organizácia,2) verejná vysoká škola, štátny
fond,3) Sociálna pois�ovňa, zdravotné pois�ovne,4) Ná-
rodný úrad práce, Slovenský pozemkový fond, vyšší
územný celok, rozpočtová organizácia vyššieho územ-
ného celku;5) klientom pre realizáciu prostriedkov
z Európskych spoločenstiev je aj právnická osoba,
v ktorej je zriadená implementačná agentúra, a to pre
programy financované z prostriedkov Európskych
spoločenstiev (ïalej len „implementačná agentúra“);
klientom pre realizáciu rozpočtu rozpočtovej kapitoly
Štátny dlh, rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladnič-
ná správa a rozpočtovej kapitoly Súhrnný finančný
vz�ah k obciam a vyšším územným celkom6) je minis-
terstvo; klientom pre prostriedky poskytované trans-
ferom zo štátneho rozpočtu pre Slovenskú televíziu
a Slovenský rozhlas je Slovenská televízia a Slovenský
rozhlas; klientom pre realizáciu rozpočtu nákladov
spojených s jeho činnos�ou a pre použitie jeho majet-
ku v súlade s rozhodnutím vlády Slovenskej republi-
ky7) (ïalej len „vláda“) je Fond národného majetku
Slovenskej republiky. Klientom je vnútorná organizač-
ná jednotka, ktorou je výkonný orgán pod¾a osobitné-
ho predpisu.8) Ďalšie vnútorné organizačné jednotky9)
nie sú klientom.

(3) Vstupom do záväzku sa rozumie právny úkon, na
ktorého základe sa uskutoční výdavok z verejného roz-
počtu, napríklad uzavretie zmluvy o dielo na dodávku
tovarov alebo služieb, objednávka alebo rozhodnutie
o transfere z verejného rozpočtu.

(4) Centrálnym registrom majetku vo vlastníctve

1) § 5 zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
3) § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.  v znení neskorších predpisov.
4) 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 č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej pois�ovni v znení neskorších predpisov.

5) § 21 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 386/1996 Z. z.  

6) § 2 písm. a) body 5, 6 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona č. 445/2001 Z. z.
7) § 27 ods. 2, § 28 ods. 3 písm. b) a § 32 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších

predpisov.
8) § 5 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z.  o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
9) § 34 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.  v znení neskorších predpisov.
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Slovenskej republiky (ïalej len „majetok štátu“) sa
rozumie centrálny zoznam majetku štátu v správe
správcov pod¾a osobitného predpisu10) a v správe štát-
nych podnikov (ïalej len „správca majetku štátu“);
súčas�ou centrálneho registra majetku štátu je aj cen-
trálny zoznam správcov majetku štátu.

 DRUHÁ  ČASŤ

ZRIADENIE, ORGANIZÁCIA A PÔSOBNOSŤ
ŠTÁTNEJ POKLADNICE 

 § 3

Zriadenie Štátnej pokladnice

(1) Zriaïuje sa orgán štátnej správy s názvom Štátna
pokladnica ako rozpočtová organizácia11) zapojená na
štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
ministerstva. Cie¾om Štátnej pokladnice je zabezpeči�
realizáciu verejného rozpočtu.

(2) Sídlom Štátnej pokladnice je Bratislava.

(3) Štátnu pokladnicu zastupuje a riadi riadite¾ Štát-
nej pokladnice.

§ 4

Riadite¾ Štátnej pokladnice

(1) Riadite¾a Štátnej pokladnice (ïalej len „riadite¾“)
vymenúva a odvoláva predseda Úradu pre štátnu služ-
bu Slovenskej republiky.

(2) Za riadite¾a možno vymenova� len osobu s od-
bornými vedomos�ami a skúsenos�ami v oblasti fi-
nančníctva, ktorá má spôsobilos� na právne úkony
v plnom rozsahu a ktorá je bezúhonná.

(3) Za osobu s odbornými vedomos�ami a skúsenos-
�ami na účely tohto zákona sa považuje fyzická osoba,
ktorá získala vysokoškolské vzdelanie v magisterskom
štúdiu, inžinierskom štúdiu alebo v doktorskom štú-
diu a má odbornú prax najmenej tri roky v riadiacej
funkcii v oblasti finančníctva.

(4) Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona
považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne od-
súdená za trestný čin; bezúhonnos� sa preukazuje
výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

(5) Funkcia riadite¾a je nezlučite¾ná s funkciou pre-
zidenta Slovenskej republiky,  poslanca Národnej rady
Slovenskej republiky, člena vlády, sudcu, prokuráto-
ra, guvernéra Národnej banky Slovenska a s inou
funkciou, povolaním alebo zamestnaním v štátnom
orgáne, orgáne územnej samosprávy alebo v inom or-
gáne verejnej moci, s členstvom alebo inou funkciou
v riadiacom, dozornom alebo kontrolnom orgáne práv-
nickej osoby vykonávajúcej podnikate¾skú činnos�.

Funkcia riadite¾a je tiež nezlučite¾ná s podnikate¾skou
a inou hospodárskou alebo zárobkovou činnos�ou. To-
to obmedzenie sa nevz�ahuje na správu vlastného
majetku alebo na správu majetku svojich maloletých
detí, na vedeckú, pedagogickú, publikačnú, literárnu
alebo umeleckú činnos�.

(6) Ak riadite¾ v čase svojho vymenovania vykonáva
funkciu, zamestnanie alebo činnos�, ktorá je nezluči-
te¾ná s jeho funkciou, je povinný bezodkladne preuká-
zate¾ne každú takú funkciu, zamestnanie alebo čin-
nos� zanecha� alebo urobi� právny úkon smerujúci
k ukončeniu každej takej funkcie, zamestnania alebo
činnosti.

(7) Riadite¾ je povinný zachováva� mlčanlivos�
o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri
výkone svojej funkcie. Táto povinnos� trvá až do zba-
venia povinnosti mlčanlivosti ministrom, a to aj po
skončení štátnozamestnaneckého pomeru. Týmto nie
sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.12)

 § 5

Zamestnanci Štátnej pokladnice

(1) Ustanovenia § 4 ods. 5 a 7 sa primerane vz�ahujú
aj na ostatných zamestnancov Štátnej pokladnice.

(2) O zbavení povinnosti zachováva� mlčanlivos�
ostatných zamestnancov Štátnej pokladnice rozhodne
riadite¾.

 § 6

Pôsobnos� Štátnej pokladnice

(1) Štátna pokladnica
a) realizuje verejný rozpočet pod¾a tohto zákona,
b) zostavuje finančný plán Štátnej pokladnice na zá-

klade finančného plánu príjmov a výdavkov klienta
a prognóz Daňového riadite¾stva Slovenskej repub-
liky a Colného riadite¾stva Slovenskej republiky
a poskytuje ho agentúre,

c) účtuje priebežne o finančných tokoch na účtoch
Štátnej pokladnice a o finančných operáciách na
finančných trhoch pod¾a § 17 písm. k), 

d) realizuje platby súvisiace s poskytovaním a so splá-
caním úverov a návratných finančných výpomocí
klienta,

e) realizuje platby súvisiace so splácaním úverov a pô-
žičiek pod¾a rozhodnutia vlády v súlade so zákonom
o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,

f) vyjadruje sa k návrhu stratégie riadenia štátneho
dlhu,

g) realizuje platby súvisiace s poskytnutými štátnymi
zárukami,

h) zriaïuje korunové účty a devízové účty Štátnej po-
kladnice v Národnej banke Slovenska; na účely vy-

10) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.  o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 47c zákona
č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

11) § 21 ods. 4 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.  v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 386/1996 Z. z.

12) Zákon č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
Zákon č. 241/2001 Z. z.  o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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konávania finančných operácií na finančnom trhu
s dočasne vo¾nými prostriedkami na účtoch Štátnej
pokladnice vedených v Národnej banke Slovenska
a evidovaných na jedinom účte Štátnej pokladnice
(ïalej len „jediný účet“) môže Štátna pokladnica
zriadi� korunový účet v banke a v pobočke zahra-
ničnej banky,13)

i) vedie a spravuje účty klienta na zmluvnom zákla-
de,

j) úročí na zmluvnom základe priebežný kreditný zo-
statok na účte Sociálnej pois�ovne, účte Národného
úradu práce, účtoch zdravotných pois�ovní, vybra-
né účty verejných vysokých škôl, účte Fondu ná-
rodného majetku Slovenskej republiky, účte Slo-
venského pozemkového fondu a na účte vnútornej
organizačnej jednotky pod¾a § 2,

k) úročí na zmluvnom základe a na základe žiadosti
dočasne vo¾né finančné prostriedky vedené na účte
klienta pod¾a písmena j),

l) úročí na zmluvnom základe priebežný kreditný zo-
statok na devízovom účte prostriedkov z Európ-
skych spoločenstiev klienta, ktorým je ministerstvo
alebo implementačná agentúra, ak jeho účet nie je
vedený v Národnej banke Slovenska,

m) vykonáva a zúčtováva domáci bezhotovostný pla-
tobný styk klienta a zabezpečuje domáci hotovost-
ný platobný styk klienta,

n) zabezpečuje zahraničný platobný styk klienta pro-
stredníctvom Národnej banky Slovenska,

o) vedie centrálny register majetku štátu,
p) zabezpečuje návrhy, podklady a informácie pre mi-

nisterstvo pod¾a § 18,
q) poskytuje právnickým osobám, ktoré vykonávajú

voči klientovi zriaïovate¾skú funkciu, údaje o sta-
voch a operáciách na účtoch tohto klienta, 

r) poskytuje informácie pod¾a osobitných predpisov14)
v rozsahu svojej pôsobnosti.

(2) Štátna pokladnica na zabezpečenie činností po-
d¾a odseku 1 písm. p) a r) zostavuje súbory údajov
o štátnych rozpočtových organizáciách a štátnych prí-
spevkových organizáciách, územných samosprávach,
Slovenskej televízii, Slovenskom rozhlase, štátnych
fondoch, Sociálnej pois�ovni, zdravotných pois�ov-
niach, Národnom úrade práce, Fonde národného ma-
jetku Slovenskej republiky a Slovenskom pozemko-
vom fonde a súhrnné údaje pod¾a požiadaviek
medzinárodných organizácií najmä Európskej únie,
Medzinárodného menového fondu; na zabezpečenie
činnosti pod¾a odseku 1 písm. o) sústreïuje údaje
o stave a zmene majetku štátu. Štátna pokladnica zo-
stavuje súhrnné údaje v súčinnosti s klientom, územ-
nými samosprávami, so Štatistickým úradom Sloven-
skej republiky a s ministerstvom.

(3) Odsúhlasené platby uhrádzané na základe fak-

túry Štátna pokladnica realizuje najskôr za 10 kalen-
dárnych dní odo dňa predloženia žiadosti o realizáciu
platby a najneskôr do lehoty splatnosti. Táto lehota sa
neuplatní pre žiadosti o realizáciu platby predložené
v decembri a v prípadoch pod¾a § 8 ods. 13 a § 9 ods.
9. Ostatné odsúhlasené platby Štátna pokladnica rea-
lizuje najneskôr do lehoty splatnosti. Tento postup sa
neuplatní v decembri rozpočtového roka a v prípade
realizácie nepredvídaných a mimoriadnych platieb.

(4) Postup pod¾a odseku 3 sa pre klientov, ktorými
sú Národný úrad práce, Sociálna pois�ovňa a Všeobec-
ná zdravotná pois�ovňa, uplatňuje iba na odsúhlasené
platby, uhrádzané na základe faktúry, týkajúci sa
výdavkov na správu a činnos� alebo nákladov, ktoré
súvisia s činnos�ou samosprávnych orgánov a výkon-
ných orgánov pod¾a osobitných zákonov.15)

(5) Štátna pokladnica realizuje platby výlučne bez-
hotovostne.

  TRET IA  ČASŤ

REALIZÁCIA VEREJNÉHO ROZPOČTU

 Real izácia verejného rozpočtu

§ 7

(1) Pri realizácii verejného rozpočtu postupuje Štát-
na pokladnica v súlade so schváleným zákonom
o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a roz-
počtami Sociálnej pois�ovne, zdravotných pois�ovní,
rozpočtami štátnych fondov, štátnych rozpočtových
organizácií, štátnych príspevkových organizácií, vyš-
ších územných celkov, Národného úradu práce, Fondu
národného majetku Slovenskej republiky a Slovenské-
ho pozemkového fondu.

(2) Štátna pokladnica v prípade štátneho rozpočtu
na príslušný rozpočtový rok, ktorý je schválený so
schodkom, realizuje výdavky štátneho rozpočtu do
výšky skutočne dosiahnutých príjmov štátneho rozpoč-
tu a prostriedkov získaných z úverov, pôžičiek
a z prostriedkov získaných z emisií štátnych dlhopisov
schválených v zákone o štátnom rozpočte a z pro-
striedkov získaných z emisie štátnych pokladničných
poukážok určených na krytie schodku štátneho rozpoč-
tu. V prípade štátneho rozpočtu na príslušný rozpočto-
vý rok, ktorý je schválený s prebytkom alebo vyrovna-
ný, Štátna pokladnica realizuje jeho výdavky len do
objemu, ktorým sa zabezpečí dosiahnutie takto schvá-
leného štátneho rozpočtu.

(3) Štátna pokladnica realizuje výdavky Sociálnej
pois�ovne, zdravotných pois�ovní, Národného úradu
práce, Fondu národného majetku Slovenskej republi-
ky a Slovenského pozemkového fondu v príslušnom

13) Zákon č. 483/2001 Z. z.  o bankách a zmene a doplnení niektorých zákonov.
14) Napríklad zákon č. 540/ 2001 Z. z. o štátnej štatistike, § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej

informačnej službe v znení neskorších predpisov.
15) § 48 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

§ 13 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej pois�ovni v znení neskorších predpisov.
§ 73 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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rozpočtovom roku do výšky ich skutočne dosiahnutých
príjmov a prostriedkov získaných z úverov, pôžičiek,
návratných finančných výpomocí alebo z prostriedkov
rezervného fondu.

(4) Klient je povinný realizova� svoj rozpočet výlučne
prostredníctvom Štátnej pokladnice. Na účely tohto
zákona je rozpočtom klienta podrobný rozpis rozpoč-
tových prostriedkov pod¾a platnej rozpočtovej klasifi-
kácie na príslušný rozpočtový rok. Rozpočtom klienta,
ktorým je
a) Sociálna pois�ovňa, zdravotné pois�ovne, Národný

úrad práce a Slovenský pozemkový fond, je rozpo-
čet pod¾a platnej rozpočtovej klasifikácie,

b) Slovenská televízia a Slovenský rozhlas, je príspe-
vok zo štátneho rozpočtu,

c) Fond národného majetku Slovenskej republiky, je
rozpočet nákladov spojených s jeho činnos�ou a ná-
vrh na použitie jeho majetku v súlade s rozhodnu-
tím vlády7) pod¾a platnej rozpočtovej klasifikácie,16)

d) implementačná agentúra, je rozpočet na program
alebo projekt z pridelených prostriedkov Európ-
skych spoločenstiev, z príspevkov verejného rozpoč-
tu a rozpočtu územných samospráv a z prostried-
kov konečného prijímate¾a.

 § 8

(1) Pod¾a odsekov 2 až 15 postupuje klient, ktorým
je štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková
organizácia, verejná vysoká škola, štátny fond, vyšší
územný celok, rozpočtová organizácia vyššieho územ-
ného celku, Slovenská televízia, Slovenský rozhlas,
implementačná agentúra a ministerstvo, ako klient
pre realizáciu rozpočtu rozpočtovej kapitoly Štátny
dlh, rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná sprá-
va, rozpočtovej kapitoly Súhrnný finančný vz�ah k ob-
ciam a vyšším územným celkom.

(2) Klient predloží Štátnej pokladnici rozpočet klienta
do konca mesiaca po nadobudnutí účinnosti zákona
o štátnom rozpočte; v rovnakej lehote predloží aj imple-
mentačná agentúra podrobný rozpočet prostriedkov Eu-
rópskych spoločenstiev a ministerstvo podrobný rozpo-
čet rozpočtovej kapitoly Štátny dlh, rozpočtovej
kapitoly Všeobecná pokladničná správa, rozpočtovej
kapitoly Súhrnný finančný vz�ah k obciam a vyšším
územným celkom. Za mesiac január bežného roka sa
za rozpočet klienta považuje jedna dvanástina zo
schváleného rozpočtu. V prípade rozpočtového provi-
zória17) klient predloží do konca decembra bežného
roka Štátnej pokladnici rozpočet klienta v súlade s roz-
počtovým provizóriom. Ak klient nepredloží Štátnej po-
kladnici rozpočet klienta v ustanovenej lehote, Štátna
pokladnica nezabezpečí realizáciu rozpočtu až do dňa
jeho predloženia.

(3) V priebehu rozpočtového roka klient predkladá
Štátnej pokladnici zmeny rozpočtu klienta.

(4) Klient pod¾a odseku 1 predkladá Štátnej poklad-

nici rozpis jednotlivých príjmov v štruktúre platnej
rozpočtovej klasifikácie s uvedením predpokladaného
obdobia pripísania prostriedkov na účet klienta a ich
predpokladaný objem (ïalej len „finančný plán príj-
mov“), ktorý v ustanovených lehotách aktualizuje.

 (5) Klient môže od Štátnej pokladnice požadova�
realizáciu výdavku iba za podmienok, ak
a) výdavok bol zahrnutý do rozpisu jednotlivých vý-

davkov pod¾a platnej rozpočtovej klasifikácie s uve-
dením predpokladaného obdobia realizácie výdav-
ku a jeho predpokladaného objemu (ïalej len
„finančný plán realizácie výdavkov“), ktorý odsúhla-
sila Štátna pokladnica,

b) žiados� o vstup do záväzku odsúhlasila Štátna po-
kladnica,

c) žiados� o realizáciu platby odsúhlasila Štátna po-
kladnica.

 (6) V ustanovených lehotách klient predkladá Štát-
nej pokladnici dvanás�mesačný finančný plán realizá-
cie výdavkov, v ktorom realizáciu výdavkov plánuje
pod¾a mesiacov, a trojmesačný finančný plán realizá-
cie výdavkov, v ktorom realizáciu výdavkov plánuje
pod¾a týždňov, ktoré súčasne v ustanovených lehotách
aktualizuje. Realizácia výdavkov, ktoré klient plánuje
na kalendárny mesiac, nesmie prekroči� jednu dva-
nástinu rozpočtu výdavkov klienta; ak má klient v ka-
lendárnom mesiaci nepravidelné, nepredvídané alebo
mimoriadne výdavky, môže plánova� aj vyššiu realizá-
ciu výdavkov, najviac však do jednej desatiny rozpočtu
výdavkov. Tým nie je dotknutá povinnos� dodrža� roč-
ný rozpočet výdavkov.

 (7) Finančný plán realizácie výdavkov na ustanove-
né obdobie Štátna pokladnica porovná s vo¾ným zo-
statkom rozpočtu klienta. Vo¾ný zostatok rozpočtu
klienta je rozpočet klienta znížený o súčet realizova-
ných platieb, súčet platieb čakajúcich na realizáciu,
súčet odsúhlasených žiadostí o vstup do záväzku a sú-
čet výdavkov uvedených v odsúhlasených finančných
plánoch realizácie výdavkov. V prípade nesúladu
s vo¾ným zostatkom rozpočtu klienta Štátna pokladni-
ca zamietne finančný plán realizácie výdavkov najne-
skôr do jedného pracovného dňa odo dňa predloženia
a informuje klienta. Ak Štátna pokladnica nemôže
z akýchko¾vek dôvodov porovna� finančný plán reali-
zácie výdavkov s vo¾ným zostatkom rozpočtu klienta,
zoberie ho na vedomie. Keï pominú dôvody, pre ktoré
Štátna pokladnica nemôže porovna� finančný plán
realizácie výdavkov s vo¾ným zostatkom rozpočtu
klienta, odsúhlasí alebo zamietne finančný plán reali-
zácie výdavkov.

 (8) Klient v ustanovenej lehote predkladá na odsú-
hlasenie Štátnej pokladnici žiados� o vstup do záväzku
po vykonaní predbežnej finančnej kontroly.18) Žiados�
o vstup do záväzku obsahuje najmä predpokladaný dá-
tum realizácie výdavku a jeho predpokladaný objem
v štruktúre platnej rozpočtovej klasifikácie.

 (9) Žiados� o vstup do záväzku Štátna pokladnica

16) § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.  v znení neskorších predpisov.
17) § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.  v znení neskorších predpisov.
18) § 9 zákona č. 502/2001 Z. z.  o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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porovná s odsúhlaseným finančným plánom realizácie
výdavkov a s vo¾ným zostatkom rozpočtu. Ak nie je
žiados� o vstup do záväzku v súlade s odsúhlaseným
finančným plánom realizácie výdavkov alebo s vo¾ným
zostatkom rozpočtu, Štátna pokladnica zamietne žia-
dos� o vstup do záväzku, o čom informuje klienta naj-
neskôr do jedného pracovného dňa odo dňa predlože-
nia žiadosti.

(10) Štátna pokladnica je oprávnená u klienta, s vý-
nimkou klienta pod¾a osobitného predpisu,19) vykona�
overenie postupu a dokladov pred vstupom do záväzku
pri vybraných druhoch a objemoch výdavkov. V takom
prípade je klient povinný predloži� Štátnej pokladnici
ňou požadované doklady potrebné na overenie. Overe-
nie postupu a vrátenie dokladov predložených klien-
tom je Štátna pokladnica povinná uskutočni� do de-
siatich pracovných dní. Všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví objem
a druh výdavkov, pri ktorých sa pred vstupom do
záväzku vykoná overenie Štátnou pokladnicou, ako aj
doklady, ktoré predkladá klient a na účel vykonania
takého overenia, spôsob ich predkladania a spôsob ich
vrátenia. 

(11) Klient v ustanovenej lehote predkladá na odsú-
hlasenie Štátnej pokladnici žiados� o realizáciu platby
po vykonaní predbežnej finančnej kontroly a priebež-
nej finančnej kontroly.20) Žiados� o realizáciu platby
obsahuje najmä lehotu splatnosti, objem platby a zúč-
tovacie údaje. 

(12) Žiados� o realizáciu platby Štátna pokladnica
porovná s odsúhlasenou žiados�ou o vstup do záväzku
a s vo¾ným zostatkom rozpočtu. Ak nie je žiados�
o realizáciu platby v súlade s odsúhlasenou žiados�ou
o vstup do záväzku alebo s vo¾ným zostatkom rozpoč-
tu, Štátna pokladnica neodsúhlasí žiados� o realizáciu
platby, o čom informuje klienta najneskôr do jedného
pracovného dňa odo dňa predloženia žiadosti.

(13) V nepredvídaných a mimoriadnych prípadoch
môže klient po dohode so Štátnou pokladnicou pláno-
va� realizáciu výdavkov odchylne od postupu uvedené-
ho v odseku 6.

(14) Štruktúru a obsah finančných plánov realizácie
výdavkov, lehoty a spôsoby zabezpečenia činností po-
d¾a odsekov 4 až 13 a podrobnosti postupu pod¾a
odsekov 4 až 13 ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(15) Ustanoveniami odsekov 1 až 14 nie sú dotknuté
osobitné spôsoby vykazovania údajov.21)

§ 9

(1) Pod¾a odsekov 2 až 10 postupuje klient, ktorým
je Sociálna pois�ovňa, zdravotné pois�ovne, Národný
úrad práce a jeho vnútorné organizačné jednotky,

Fond národného majetku Slovenskej republiky a Slo-
venský pozemkový fond.

 (2) Klient predloží Štátnej pokladnici rozpočet
klienta najneskôr do 60 dní odo dňa schválenia vládou
alebo Národnou radou Slovenskej republiky.

 (3) V priebehu rozpočtového roka klient predkladá
Štátnej pokladnici schválené zmeny rozpočtu klienta.

 (4) Klient predkladá Štátnej pokladnici finančný
plán príjmov, ktorý v ustanovených lehotách aktuali-
zuje.

 (5) Klient môže od Štátnej pokladnice požadova�
realizáciu výdavku, ak výdavok bol zahrnutý do celko-
vého objemu plánovaných úhrad zostaveného v štruk-
túre platnej rozpočtovej klasifikácie s uvedením pred-
pokladaného obdobia realizácie (ïalej len „finančný
plán realizácie úhrad“).

 (6) V ustanovených lehotách klient predkladá Štát-
nej pokladnici dvanás�mesačný finančný plán realizá-
cie úhrad, v ktorom úhrady plánuje pod¾a mesiacov,
a trojmesačný finančný plán realizácie úhrad, v kto-
rom úhrady plánuje pod¾a týždňov, ktoré súčasne
v ustanovených lehotách aktualizuje.

 (7) Klient predkladá Štátnej pokladnici žiados�
o realizáciu platby po vykonaní predbežnej finančnej
kontroly a priebežnej finančnej kontroly.20) Žiados�
o realizáciu platby obsahuje najmä lehotu splatnosti,
objem platby a zúčtovacie údaje.

 (8) Žiados� o realizáciu platby Štátna pokladnica
porovná s finančným plánom realizácie úhrad a s kre-
ditným zostatkom finančných prostriedkov na účte
klienta alebo so súčtom zostatkov na účtoch klienta,
ktorým je Sociálna pois�ovňa, zdravotné pois�ovne
a Národný úrad práce. Ak nie je súčet objemu platby
ustanoveného v žiadosti o realizáciu platby a celkové-
ho objemu už odsúhlasených platieb klienta v súlade
s finančným plánom úhrad a s kreditným zostatkom
finančných prostriedkov na účte klienta alebo s kre-
ditným zostatkom zo súčtu zostatkov na účtoch klien-
ta, ktorým je Sociálna pois�ovňa, zdravotné pois�ovne
a Národný úrad práce, Štátna pokladnica neodsúhlasí
žiados� o realizáciu platby, o čom informuje klienta
najneskôr do jedného pracovného dňa odo dňa pred-
loženia žiadosti.

 (9) V nepredvídaných a mimoriadnych prípadoch
môže klient po dohode so Štátnou pokladnicou pláno-
va� realizáciu úhrad odchylne od postupu uvedeného
v odseku 6.

(10) Štruktúru a obsah finančných plánov realizácie
úhrad, lehoty a spôsoby zabezpečenia činností pod¾a
odsekov 4 až 9 a podrobnosti postupu pod¾a odsekov 4
až 9 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo. 

19) Zákon č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20) § 9 a 10 zákona č. 502/2001 Z. z.  
21) § 267 zákona č. 73/1998 Z. z.  o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej

stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
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 § 10

(1) Pod¾a odsekov 2 až 7 postupuje klient uvedený
v § 8 ods. 1 pri realizácii výdavkov z iných ako rozpoč-
tových zdrojov.22)

(2) Klient môže od Štátnej pokladnice požadova� rea-
lizáciu výdavku z iných ako rozpočtových zdrojov22) iba
za podmienok, ak
a) žiados� o vstup do záväzku odsúhlasila Štátna po-

kladnica,
b) žiados� o realizáciu platby odsúhlasila Štátna po-

kladnica.

(3) Klient predkladá na odsúhlasenie Štátnej po-
kladnici žiados� o vstup do záväzku po vykonaní pred-
bežnej finančnej kontroly a priebežnej finančnej kon-
troly. Žiados� o vstup do záväzku obsahuje najmä
predpokladaný dátum realizácie výdavku a jeho pred-
pokladaný objem pod¾a platnej rozpočtovej klasifiká-
cie.

(4) Žiados� o vstup do záväzku Štátna pokladnica
porovná s vo¾ným zostatkom finančných prostriedkov
na príslušnom účte.23) Ak predpokladaný objem uve-
dený v žiadosti o vstup do záväzku je vyšší ako vo¾ný
zostatok finančných prostriedkov na príslušnom účte,
Štátna pokladnica zamietne žiados� o vstup do záväz-
ku, o čom informuje klienta najneskôr do jedného
pracovného dňa odo dňa predloženia žiadosti.

(5) Klient predkladá na odsúhlasenie Štátnej po-
kladnici žiados� o realizáciu platby po vykonaní pred-
bežnej finančnej kontroly a priebežnej finančnej kon-
troly. Žiados� o realizáciu platby obsahuje najmä
lehotu splatnosti, objem platby a zúčtovacie údaje.

(6) Žiados� o realizáciu platby Štátna pokladnica po-
rovná s odsúhlasenou žiados�ou o vstup do záväzku.
Ak nie je žiados� o realizáciu platby v súlade s odsú-
hlasenou žiados�ou o vstup do záväzku, Štátna po-
kladnica neodsúhlasí žiados� o realizáciu platby,
o čom informuje klienta najneskôr do jedného pracov-
ného dňa odo dňa predloženia žiadosti.

(7) Podrobnosti postupu, lehoty a spôsoby zabezpe-
čenia činností pod¾a odsekov 2 až 6 ustanoví všeobec-
ne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 11

Jediný účet 

(1) Jediný účet je evidenčný účet, na ktorom sa
eviduje súhrn zostatkov účtov Štátnej pokladnice ve-
dených v Národnej banke Slovenska.

(2) Účty Štátnej pokladnice vedené v Národnej ban-
ke Slovenska musia vykazova� kreditný zostatok.

(3) Zostatky účtov Štátnej pokladnice vedených
v Národnej banke Slovenska a evidovaných na jedi-
nom účte sú úročené na zmluvnom základe. 

(4) Úhrady z účtov Štátnej pokladnice vedených
v Národnej banke Slovenska a evidovaných na jedi-
nom účte je oprávnená vykonáva� výlučne Štátna po-
kladnica.

(5) Štátna pokladnica je oprávnená vyplati� úroky
pod¾a § 6 ods. 1 písm. j), k) a l) maximálne do výšky
výnosov získaných z úročenia pod¾a odseku 3 a z fi-
nančných operácií na finančnom trhu.

 § 12

Klient

(1) Klient je povinný
a) poskytova� Štátnej pokladnici všetky informácie

potrebné na realizáciu jeho rozpočtu pod¾a § 8 a 9,
b) získava� informácie pre potreby realizácie rozpočtu

v súlade s § 8 a 9 od svojich vnútorných organizač-
ných jednotiek a od príjemcov transferov,

c) dodržiava� limit zostatku peňažných prostriedkov
v hotovosti v ustanovenom období a účel použitia
peňažných prostriedkov v hotovosti; táto povinnos�
neplatí pre klienta Slovenská informačná služba;
peňažné prostriedky v hotovosti možno použi� na
úhradu
 1. miezd zamestnancov,
 2. cestovných nákladov,
 3. nákupu cenín a kolkov, poštovného,
 4. správnych poplatkov a odmien notárovi,
 5. preddavkov  vnútorným organizačným jednot-

kám,
 6. nákupu pohonných hmôt,
 7. nákupu potravín,
 8. výdavkov na reprezentáciu,
 9. nákupu vecných darov,
10. výplat vreckového,
11. výdavkov na zhotovenie k¾účov a pečiatok,
12. dávok dôchodkového zabezpečenia,
13. dávok nemocenského poistenia,
14. štátnych sociálnych dávok, ktoré vypláca Sociál-

na pois�ovňa,
15. náhrad za zdravotnú starostlivos�,

d) vykonáva� predbežnú finančnú kontrolu pred pred-
ložením žiadosti o vstup do záväzku a predbežnú
finančnú kontrolu a priebežnú finančnú kontrolu
pred predložením žiadosti o realizáciu platby na
odsúhlasenie Štátnej pokladnici,

e) uklada� finančné prostriedky výlučne na účet
v Štátnej pokladnici,

f) predklada� Štátnej pokladnici informácie o všet-
kých zmenách v stave majetku štátu; táto povin-
nos� sa vz�ahuje aj na toho správcu majetku štátu,
ktorý nie je klientom, 

g) odpisova� hmotný a nehmotný majetok štátu pod¾a
osobitného predpisu,24) a to rovnomerne.

(2) Vnútorná organizačná jednotka klienta realizuje
výdavky z rozpočtu klienta, ktorého je súčas�ou.
Klient, ktorého súčas�ou je vnútorná organizačná jed-

22) Napríklad § 20 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.  v znení neskorších predpisov.
23) Napríklad § 19 ods. 1, § 20 ods. 5, § 36 ods. 1, § 42 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.  v znení neskorších

predpisov.
24) Zákon č. 366/1999 Z. z.  o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
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notka, pri realizácii rozpočtu postupuje pod¾a § 8 a 9.
Na realizáciu ustanovení § 8 ods. 8 a 11 a § 9 ods. 7
môže klient splnomocni� aj svoju vnútornú organizač-
nú jednotku. Rozsah splnomocnenia je klient povinný
písomne oznámi� Štátnej pokladnici; ak klient nepred-
loží Štátnej pokladnici splnomocnenie, považuje sa za
oprávneného realizova� výdavky z rozpočtu pre vnú-
torné organizačné jednotky výhradne klient.

(3) Klient uskutočňuje výber a vklad peňažných
prostriedkov v hotovosti v Národnej banke Slovenska,
banke, pobočke zahraničnej banky alebo na pošte
spôsobom dohodnutým v zmluve.

(4) Klient uvedený v § 6 ods. 1 písm. j) je povinný
zhodnocova� dočasne vo¾né finančné prostriedky vý-
lučne v Štátnej pokladnici.

(5) Štátna pokladnica je povinná poskytnú� klientovi
výpis z účtu a informácie o realizácii jeho príjmov a vý-
davkov spravidla denne alebo v inom dohodnutom in-
tervale.

(6) Prostriedky na účte klienta s výnimkou klienta,
ktorým je Slovenský pozemkový fond a Fond národné-
ho majetku Slovenskej republiky, nepodliehajú výko-
nu rozhodnutia odpísaním z účtu.25)

(7) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo, ustanoví
a) limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti

v ustanovenom období a spôsob dodržiavania limi-
tu zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti,

b) spôsob a rozsah predkladania informácií pod¾a od-
seku 1 písm. f),

c) spôsob a postup určenia zostatkovej ceny majetku
štátu v správe klienta, ktorému vzniká povinnos�
odpisova� pod¾a odseku 1 písm. g).

 § 13

Sankcie

(1) Ministerstvo môže klientovi za porušenie povin-
ností pod¾a § 12 ods. 1 až 4 a správcovi majetku štátu
za porušenie povinností pod¾a § 22 uloži� pokutu až do
výšky jedného milióna slovenských korún. Na konanie
o uložení pokuty sa vz�ahuje všeobecný predpis
o správnom konaní.26) Na konanie o uložení pokuty
u klienta, ktorým je Sociálna pois�ovňa, Národný úrad
práce a zdravotné pois�ovne, sa vz�ahujú osobitné
predpisy.27) Pri určení výšky pokuty sa prihliada na
závažnos� porušenia povinnosti.

(2) Ministerstvo môže pokutu uloži� do jedného roka
odo dňa zistenia porušenia povinnosti uloženej týmto
zákonom, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia
tejto povinnosti.

(3) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

  ŠTVRTÁ  ČASŤ

ZRIADENIE, POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ
AGENTÚRY

 § 14

Zriadenie agentúry

(1) Zriaïuje sa orgán štátnej správy s názvom Agen-
túra pre riadenie dlhu a likvidity ako rozpočtová orga-
nizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly ministerstva so sídlom v Bratisla-
ve.

(2) Agentúra je obchodník s cennými papiermi pod¾a
osobitného predpisu.28)

(3) Agentúru zastupuje a riadi riadite¾.

 § 15 

Riadite¾ agentúry

(1) Riadite¾a agentúry (ïalej len „riadite¾“) vymenúva
a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ïa-
lej len „minister“).

(2) Za riadite¾a možno vymenova� len osobu s odbor-
nými vedomos�ami a skúsenos�ami v oblasti finančníc-
tva, ktorá má spôsobilos� na právne úkony v plnom
rozsahu a ktorá je bezúhonná.

(3) Za osobu s odbornými vedomos�ami a skúsenos-
�ami na účely tohto zákona sa považuje fyzická osoba,
ktorá získala vysokoškolské vzdelanie v magisterskom
štúdiu, inžinierskom štúdiu alebo doktorskom štúdiu
a má odbornú prax najmenej tri roky v riadiacej funk-
cii v oblasti finančníctva.

(4) Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona
považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne od-
súdená za trestný čin; bezúhonnos� sa preukazuje
výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

(5) Funkcia riadite¾a je nezlučite¾ná s funkciou pre-
zidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej rady
Slovenskej republiky, člena vlády, sudcu, prokuráto-
ra, guvernéra Národnej banky Slovenska a s inou
funkciou, povolaním alebo zamestnaním v štátnom
orgáne, orgáne územnej samosprávy alebo v inom or-
gáne verejnej moci, členstvom alebo inou funkciou
v riadiacom, dozornom alebo kontrolnom orgáne práv-
nickej osoby vykonávajúcej podnikate¾skú činnos�.
Funkcia riadite¾a je tiež nezlučite¾ná s podnikate¾skou
a inou hospodárskou alebo zárobkovou činnos�ou,
ktorá môže by� v rozpore s výkonom jeho funkcie. Toto

25) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.  o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene
a doplnení ïalších zákonov v znení neskorších predpisov.

26) Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
27) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

28) § 54 zákona č. 566/2001 Z. z.  o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných
papieroch) v znení neskorších predpisov.
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obmedzenie sa nevz�ahuje na vedeckú, pedagogickú,
publikačnú, literárnu alebo umeleckú činnos�.

(6) Ak riadite¾ v čase svojho vymenovania vykonáva
funkciu, zamestnanie alebo činnos�, ktorá je nezluči-
te¾ná s jeho funkciou, je povinný bezodkladne preuká-
zate¾ne každú takúto funkciu, zamestnanie alebo čin-
nos� zanecha� alebo urobi� právny úkon smerujúci
k ukončeniu každej takej funkcie, zamestnania alebo
činnosti.

(7) Riadite¾ je povinný zachováva� mlčanlivos�
o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri
výkone svojej funkcie. Táto povinnos� trvá až do zba-
venia povinnosti mlčanlivosti ministrom, a to aj po
skončení služobného pomeru. Týmto nie sú dotknuté
ustanovenia osobitného predpisu.12)

 § 16

Zamestnanci agentúry

(1) Ustanovenia § 15 ods. 5 a 7 sa primerane vz�a-
hujú aj na ostatných zamestnancov agentúry.

(2) O zbavení povinnosti zachováva� mlčanlivos�
ostatných zamestnancov agentúry rozhodne riadite¾.

 § 17

Pôsobnos� agentúry

 Agentúra 
a) spolupracuje s ministerstvom pri vypracovaní stra-

tégie financovania štátneho dlhu,
b) organizuje a realizuje splácanie štátneho dlhu,
c) pripravuje úverové zmluvy,
d) zabezpečuje vydávanie štátnych cenných papierov,
e) vykonáva vysporiadanie obchodov s cennými pa-

piermi,
f) vykonáva výplatu menovitých hodnôt a výnosov zo

štátnych cenných papierov,
g) vykonáva zabezpečovacie prevody cenných papie-

rov,
h) vykonáva operácie súvisiace s riadením rizík štát-

neho dlhu,
i) vykonáva spätné odkúpenie nesplateného štátneho

dlhu,
j) vykonáva predčasné splatenie štátneho dlhu, ak je

to uvedené v zmluvnej dokumentácii alebo v emis-
ných podmienkach,

k) vykonáva finančné operácie na finančnom trhu
s dočasne vo¾nými prostriedkami na jedinom účte
Štátnej pokladnice na základe poverenia Štátnej
pokladnice,

l) poskytuje údaje na účely účtovania a vedenia evi-
dencie štátneho dlhu ministerstvu,

m) poskytuje údaje na účely účtovania a vedenia evi-
dencie o finančných operáciách pod¾a písmena k)
Štátnej pokladnici,

n) spolupracuje s ministerstvom a s Národnou ban-
kou Slovenska v oblastiach týkajúcich sa ich pô-
sobností, ktoré sú ustanovené zákonom.

 P IATA  ČASŤ

VZŤAHY ŠTÁTNEJ POKLADNICE K VYBRANÝM
SUBJEKTOM

 § 18

Vz�ahy k ministerstvu 

(1) Štátna pokladnica predkladá ministerstvu
a) spracovaný návrh štátneho záverečného účtu pod¾a

metodického usmernenia ministerstva,
b) priebežné analýzy rozpočtového hospodárenia ve-

rejných rozpočtov,
c) údaje týkajúce sa činnosti Štátnej pokladnice.

(2) Ministerstvo uzatvára s Národnou bankou Slo-
venska zmluvy o úročení zostatkov účtov Štátnej po-
kladnice vedených v Národnej banke Slovenska a evi-
dovaných na jedinom účte a zmluvy o vykonávaní
zahraničného platobného styku; kópie zmlúv minister-
stvo poskytne Štátnej pokladnici.

(3) Ministerstvo poskytuje Štátnej pokladnici infor-
mácie potrebné na účely pod¾a odseku 1 písm. a) a b).

§ 19

Vz�ahy k agentúre

(1) Štátna pokladnica poskytuje agentúre denne fi-
nančný plán Štátnej pokladnice na účel zabezpečenia
dennej likvidity štátneho rozpočtu.

(2) Agentúra vykonáva finančné operácie na finanč-
nom trhu s dočasne vo¾nými prostriedkami Štátnej
pokladnice, pričom prevody vyplývajúce z uvedených
finančných operácií vykonáva pre agentúru Štátna
pokladnica. Prevody prostriedkov v cudzej mene vyko-
náva Štátna pokladnica prostredníctvom Národnej
banky Slovenska.

(3) Agentúra poskytuje Štátnej pokladnici komplet-
nú dokumentáciu o vykonaných finančných operá-
ciách a ïalšie informácie potrebné na jej činnos�. 

 § 20

Vz�ahy k Daňovému riadite¾stvu Slovenskej republiky
a Colnému riadite¾stvu Slovenskej republiky

Daňové riadite¾stvo Slovenskej republiky a Colné
riadite¾stvo Slovenskej republiky
a) účtujú o majetku a záväzkoch štátu29) súvisiacich

so správou daní a ciel, o daňových a colných príj-
moch, o daňových a colných výdavkoch,

b) zostavujú prognózy daňových a colných príjmov pre
potreby Štátnej pokladnice.

 § 21

Vz�ahy k Národnej banke Slovenska

(1) Na účel vykonávania domáceho a zahraničného
platobného styku vedie Národná banka Slovenska pre
Štátnu pokladnicu korunové účty vrátane účtu na
krytie záväzkov vznikajúcich z medzibankového domá-

29) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
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ceho platobného styku a devízové účty vrátane účtu
prostriedkov Európskych spoločenstiev, ktorých zo-
statky sa evidujú na jedinom účte. 

(2) Na základe zmluvy medzi Národnou bankou Slo-
venska a ministerstvom sa určí spôsob úročenia kre-
ditných zostatkov účtov vedených v Národnej banke
Slovenska a evidovaných na jedinom účte.

(3) Vedenie účtov Štátnej pokladnice, vykonávanie
zahraničného platobného styku a zúčtovanie na tých-
to účtoch vykonáva Národná banka Slovenska na
zmluvnom základe. 

 Š IESTA  ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ, ZÁVEREČNÉ,
A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

 § 22

(1) Každý správca majetku štátu je povinný predloži�
Štátnej pokladnici informácie o skutočnom stave ma-
jetku štátu ku dňu účinnosti tohto zákona najneskôr
do 90 dní odo dňa účinnosti zákona. Spôsob a rozsah
predloženia informácií ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(2) Každý správca majetku štátu, ktorý nadobudne
majetok štátu do správy po nadobudnutí účinnosti
tohto zákona, je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa
nadobudnutia majetku štátu do správy predloži� Štát-
nej pokladnici informácie o skutočnom stave majetku.

 § 23

(1) Od nadobudnutia účinnosti tohto zákona môže
Národná banka Slovenska do 31. decembra 2003 na
základe zmluvy s ministerstvom vykonáva� obchody so
Slovenskou republikou pod¾a  osobitného predpisu.30)

(2) Klient, ktorým je Sociálna pois�ovňa, Národný
úrad práce a zdravotné pois�ovne, môže ma� otvorené
súbežne účty aj v ich príslušných bankách, ale najdlh-
šie do 31. decembra 2003.

(3) V roku 2003 je klientom aj vnútorná organizačná
jednotka klienta Sociálna pois�ovňa, ktorým je výkon-
ný orgán pod¾a osobitného predpisu,31) a vz�ahujú sa
naň ustanovenia tohto zákona, ktorými sa určujú po-
vinnosti klienta.

(4) Lehota desiatich kalendárnych dní na realizáciu
platieb uhrádzaných na základe faktúry pod¾a § 6 ods. 3
sa neuplatňuje na platby vyplývajúce zo zmlúv uzatvo-
rených pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

(5) Štátna pokladnica odsúhlasuje finančný plán
realizácie výdavkov, žiados� o vstup do záväzku a žia-
dos� o realizáciu platby klienta pod¾a § 8 zákona od 1.
januára 2004. Týmto nie sú dotknuté povinnosti klien-
ta upravené v § 8.

§ 24

 Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej repub-
liky č. 42/1993 Z. z. o Štátnej pokladnici.

 Čl. II

 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zá-
kona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996
Z. z., zákona č. 358/1997 Z. z., zákona č. 377/1998
Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 441/2000
Z. z., zákona č. 169/2001 Z. z., zákona č. 445/2001
Z. z., zákona č. 502/2001 Z. z., zákona č. 506/2001
Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z. a zákona č. 559/2001
Z. z.  sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa vypúš�ajú slová „a v procese plne-
nia štátneho rozpočtu“.

2. V § 1 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

 „(4) Proces plnenia štátneho rozpočtu, financovanie
schodku štátneho rozpočtu a správu štátneho dlhu
upravuje osobitný zákon.2c)“. 

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 2c znie:
„2c) Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a do-

plnení niektorých zákonov.“.

3. V § 5 ods. 1 písmeno l) znie:
„l) úroky z kreditných zostatkov prostriedkov štátneho

rozpočtu vedených na účtoch Štátnej pokladnice
v Národnej banke Slovenska a evidovaných na jedi-
nom účte,“.

4. V § 8 ods. 5 prvej vete sa vypúš�ajú slová „a
hodnotenia plnenia štátneho rozpočtu“ a v tretej vete
slová „a na účely hodnotenia plnenia verejného rozpo-
čtu“.

5. V § 9 ods. 2 písm. c) sa vypúš�ajú slová „a odvody
príspevkových organizácií v pôsobnosti ústredného or-
gánu“.

6. V § 10 ods. 2 prvej vete sa slová „použi� len na
podklade rozpočtových limitov výdavkov otvorených
v Národnej banke Slovenska“ nahrádzajú slovami „čer-
pa� v súlade s osobitným zákonom8ac)“ a vypúš�a sa
druhá veta.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8ac znie:
„8ac) Zákon č. 291/2002 Z. z.“.

7. V § 10 ods. 3 sa vypúš�ajú slová „v období, na
ktoré je rozpočtový limit otvorený“. 

8. V § 10 ods. 4 druhej vete sa slovo „bankou“ na-
hrádza slovami „Štátnou pokladnicou“.

9. V § 10 sa vypúš�a odsek 10. 

30) § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
31) § 9 a 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.

10. V § 10 ods.10 sa slová „v Národnej banke Sloven-
ska“ nahrádzajú slovami „v Štátnej pokladnici“.

11. V § 16 ods. 1 sa vypúš�a písmeno e).

Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená
e) až j).

12. V § 16 ods. 2 prvej vete sa slová „písmen c), d),
e) a g)“ nahrádzajú slovami „písmen c), d) a f)“ a v dru-
hej vete sa slová „písmen c), f) a g)“ nahrádzajú slovami
„písmen c), e) a f)“.

13. V § 20 ods. 1 sa vypúš�a písmeno j) vrátane po-
známky pod čiarou k odkazu 14e.

Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno j).

14. V § 20 ods. 3 sa vypúš�a druhá veta.

15. V § 20 ods. 5 sa slová „a), e) a j)“ nahrádzajú
slovami „a) a e)“.

16. V § 20 ods. 6 sa na konci prvej a druhej vety
pripájajú tieto slová: „na bežný účet preddavkovej
organizácie v zahraničí“. 

17. V § 20a ods. 1 prvej vete sa slová „Národnej
banky Slovenska“ nahrádzajú slovami „Štátnej poklad-
nici“.

18. V § 21 ods. 2 prvej vete sa vypúš�ajú slová „alebo
odvodom“.

19. § 26a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Finančné prostriedky súvisiace s rozpočtovým

hospodárením vyšších územných celkov sa vedú na
príjmových, výdavkových a mimorozpočtových účtoch
v Štátnej pokladnici.“. 

20. V § 34 ods. 3 prvej vete sa vypúš�ajú slová „ktorý
sa vedie na bežnom účte preddavkovej organizácie“.

21. V § 34 ods. 5 sa vypúš�ajú slová „zriadených
v Národnej banke Slovenska“ a na konci sa pripája
táto veta: „Rozpočtová organizácia sústreïuje všetky
príjmy a realizuje všetky výdavky prostredníctvom úč-
tov vedených v Štátnej pokladnici pod¾a osobitného
zákona.8ac)“.

22. V § 37 ods. 1 druhej vete sa vypúš�ajú slová
„a odvod do rozpočtu zriaïovate¾a“.

23. § 37 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: 
„(4) Príspevková organizácia sústreïuje všetky príj-

my a realizuje všetky výdavky prostredníctvom účtov
vedených v Štátnej pokladnici pod¾a osobitného záko-
na.8ac)“.

24. V § 38 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Zriaïovate¾ môže príspevkovej organizácii kráti� alebo
zvýši� príspevok pri zmene a nedodržaní podmienok,
za ktorých bol určený finančný vz�ah medzi zriaïova-
te¾om a príspevkovou organizáciou.“.

25. § 39 sa vypúš�a.

26. V § 41 ods. 3 sa slová „po vykonaní odvodov

pod¾a § 39 ods. 1 a 4“ nahrádzajú slovami „po zda-
není“.

27. V § 41 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Príspevková organizácia, ktorá vykazuje stratu z mi-
nulých rokov a v bežnom roku dosiahla kladný hospo-
dársky výsledok, je povinná použi� tento hospodársky
výsledok po zdanení na úhradu straty z minulých ro-
kov, a to až do jej vyrovnania.“.

28. § 45 sa vypúš�a.

29. V § 47 ods. 9 sa za slovo „Banka“ vkladajú slová
„alebo Štátna pokladnica“.

30. Nadpis dvanástej časti znie: „ŠTÁTNY ZÁVE-
REČNÝ ÚČET, ŠTÁTNE AKTÍVA A ŠTÁTNE PASÍVA“.

31. § 49 vrátane nadpisu sa vypúš�a.

32. V § 50 odsek 5 znie:
„(5) Ministerstvo odsúhlasuje a predkladá návrh

štátneho záverečného účtu za príslušný rozpočtový rok
vláde.“.

33. V § 50 ods. 10 sa slovo „ministerstvu“ nahrádza
slovami „Štátnej pokladnici“.

34. V § 50 ods. 12 sa slovo „Ministerstvo“ nahrádza
slovami „Štátna pokladnica“.

35. § 52 sa vypúš�a.

36. § 55d sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) V roku 2002 sa finančné prostriedky pod¾a § 26a

ods. 6 vedú na účtoch v Národnej banke Slovenska.“.

37. Za § 55d sa vkladá § 55e, ktorý znie:

„§ 55e

Zúčtovanie finančných vz�ahov so štátnym rozpoč-
tom za rok 2002 sa vykoná pod¾a doterajších predpi-
sov.“.

 Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej pois�ovni v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.,
zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z.,
zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 236/1998 Z. z.,
zákona č. 238/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z.,
zákona č. 300/1999 Z. z., zákona č. 345/1999 Z. z.,
zákona č. 232/2000 Z. z., zákona č. 233/2000 Z. z.,
zákona č. 243/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z.,
zákona č. 467/2000 Z. z., zákona č. 242/2001 Z. z.,
zákona č. 385/2001 Z. z. a zákona č. 505/2001
Z. z.  sa mení takto:
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1. V § 13 ods. 1 písm. f) sa slová „v peňažných
ústavoch“ nahrádzajú slovami „v Štátnej pokladnici“.

2. V § 19a sa slová „na účet príslušnej pobočky“
nahrádzajú slovami „na účet Sociálnej pois�ovne
v Štátnej pokladnici“.

3. V § 20 ods. 1 sa slová „na účet príslušnej pobočky“
nahrádzajú slovami „na účet Sociálnej pois�ovne
v Štátnej pokladnici“.

4. V § 21 ods. 4 sa slová „na účet príslušnej pobočky“
nahrádzajú slovami „na účet Sociálnej pois�ovne
v Štátnej pokladnici“.

5. V § 23 ods. 2 sa slová „na účet príslušnej pobočky“
nahrádzajú slovami „na účet Sociálnej pois�ovne
v Štátnej pokladnici“.

6. V § 27 ods. 1 sa slová „na účet pobočky banky“
nahrádzajú slovami „Sociálnej pois�ovne v Štátnej
pokladnici“.

7. V § 32 ods. 2 sa slová „v peňažnom ústave“ nahrá-
dzajú slovami „v Štátnej pokladnici“ a slová „v ktorom“
sa nahrádzajú slovami „v ktorej“.

8. V § 36 ods. 2 písm. c) sa slová „v peňažných
ústavoch“ nahrádzajú slovami „v Štátnej pokladnici“.

9. V § 37 ods. 2 písm. d) sa slová „v peňažných
ústavoch“ nahrádzajú slovami „v Štátnej pokladnici“.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní
zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravot-
nej pois�ovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových,
podnikových a občianskych zdravotných pois�ovní
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 202/1997 Z. z.,
zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z.,
zákona č. 11/1999 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zá-
kona č. 151/1999 Z. z., zákona č. 242/2000 Z. z., zá-
kona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 448/2000 Z. z. a zá-
kona č. 233/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 48 ods. 1 písmeno c) znie: 
„c) úroky z účtov vedených v Štátnej pokladnici,“.

2. V § 48 ods. 2 písm. i) sa slová „bankového účtu“
nahrádzajú slovami „účtu v Štátnej pokladnici“.

3. § 50 ods. 1 písmeno f) znie: 
„f) úroky z účtu vedeného v Štátnej pokladnici,“.

4. V § 50 ods. 2 písm. e) sa slová „bankového účtu“
nahrádzajú slovami „účtu v Štátnej pokladnici“.

5. § 51 ods. 1 písmeno c) znie: 
„c) z úrokov z účtu vedeného v Štátnej pokladnici,“.

  6. V § 52 ods. 1 písm. d) sa vypúš�a slovo „banko-
vého“ a za slovo „účtu“ sa vkladajú slová „vedeného
v Štátnej pokladnici“.

  7. V § 52 ods. 2 písm. c) sa slová „bankového účtu“
nahrádzajú slovami „účtu v Štátnej pokladnici“.

  8. § 53 ods. 1 písmeno d) znie: 
„d) z úrokov z účtu vedeného v Štátnej pokladnici,“.

  9. V § 54 ods. 1 sa slová „peňažných ústavoch,
ktoré majú sídlo v Slovenskej republike“ nahrádzajú
slovami „Štátnej pokladnici“.

10. V § 54 ods. 2 prvej vete sa slová „bankových
účtov“ nahrádzajú slovami „účtov v Štátnej pokladni-
ci“.

 Čl. V

 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona
č. 70/1997 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona
č. 366/1997 Z. z., zákona č. 386/1997 Z. z., zákona
č. 394/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona
č. 292/1999 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona
č. 241/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona
č. 450/2000 Z. z., zákona č. 504/2001 Z. z., zákona
č. 505/2001 Z. z., zákona č. 556/2001 Z. z. a zákona
č. 565/2001 Z. z.  sa mení takto:

1. V § 67 ods. 8 písm. a) sa slová „v peňažnom ústa-
ve“ nahrádzajú slovami „v Štátnej pokladnici“.

2. V § 73 ods. 1 písm. b) sa slová „v bankách“ nahrá-
dzajú slovami „v Štátnej pokladnici“.

3. V § 75 ods. 1 písm. b) sa slová „v bankách“ nahrá-
dzajú slovami „v Štátnej pokladnici“.

4.V § 77a ods. 2 písm. c) sa slová „v bankách“ na-
hrádzajú slovami „v Štátnej pokladnici“.

 Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 1/1997 Z. z., zákona č. 76/2000 Z. z. a zákona
č. 148/2001 Z. z. sa mení takto:

1. V § 6 ods. 5 sa slová „v Národnej banke Slovenska“
nahrádzajú slovami „v Štátnej pokladnici“.

2. V § 6 ods. 7 sa slová „Národná banka Slovenska“
nahrádzajú slovami „Štátna pokladnica“.

3. V § 14 ods. 2 sa slová „v Národnej banke Sloven-
ska“ nahrádzajú slovami „v Štátnej pokladnici“.

  Čl. VII

 Zákon Slovenskej národnej rady č. 563/1991 Zb.
o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 272/1996 Z. z., zákona č. 173/1998
Z. z. a zákona č. 336/1999 Z. z. sa mení takto:
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V § 28 ods. 1 prvej vete sa vypúš�ajú slová „rozpoč-
tových organizácií, štátnych fondov“.

 Čl. VIII

 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovo-
energetických zariadení a nakladania s vyhoretým
jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení
zákona č. 78/2000 Z. z. a zákona č. 560/2001 Z. z.
sa mení takto:

V § 5 ods. 7 sa slová „v Národnej banke Slovenska“
nahrádzajú slovami „v Štátnej pokladnici“.

 Čl. IX

 Zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej po-
is�ovni v znení zákona č. 242/2000 Z. z. a zákona
č. 362/2000 Z. z. sa mení takto:

V § 22 odsek 7 znie:
„(7) Finančné prostriedky pois�ovne musia by� ulo-

žené na účte v Štátnej pokladnici.“.

Čl. X

 Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majet-
ku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb.,
zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992
Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavné-
ho súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona
č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z.,
zákona č. 122/2000 Z. z. a zákona č. 441/2000 Z. z. sa
mení takto:

 V § 47c ods. 4 sa vypúš�a písmeno f). 

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená
f) a g).

 Čl. XI

 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách
v znení zákona č. 169/2001 Z. z. sa mení takto:

 V § 8 ods. 2 prvej vete sa slová „Národnej banke
Slovenska“ nahrádzajú slovami „Štátnej pokladnici“.

Čl. XII

 Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona
č. 12/1998 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona
č. 367/1999 Z. z., zákona č. 240/2000 Z. z.  a zá-
kona č. 493/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

 „§ 31a

 Odhad daňovej povinnosti

 (1) Odhad daňovej povinnosti je povinný poda� ten
daňový subjekt, ktorý sa pod¾a osobitného zákona24)
považuje za vybraný daňový subjekt, alebo ten, komu
správca dane uloží túto povinnos� rozhodnutím.
Správca dane je povinný daňovníka v rozhodnutí po-
uči� o možných následkoch nesplnenia tejto povinnos-
ti. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvola�. 

 (2) Odhad daňovej povinnosti možno účinne poda�
pod¾a vzoru, ktorý ustanoví ministerstvo opatrením,
ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky uverejnením oznámenia o jeho vydaní alebo na
tlačive vydanom pod¾a tohto vzoru. So súhlasom
správcu dane možno odhad daňovej povinnosti poda�
aj prostredníctvom elektronickej pošty alebo na elek-
tronickom záznamovom médiu, a to v prípade, ak úda-
je, ich obsah a usporiadanie sú totožné so vzorom,
ktorý ustanoví ministerstvo. Ustanovenie § 20 ods.
4 tým nie je dotknuté. 

(3) Daňový subjekt odhad svojej daňovej povinnosti
je povinný poda� najneskôr do 31. decembra bežného
roka. 

(4) Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako jeden rok,
daňový subjekt v lehote na podanie daňového prizna-
nia pod¾a osobitného zákona25) je povinný spolu s da-
ňovým priznaním poda� odhad daňovej povinnosti na
tri najbližšie nasledujúce zdaňovacie obdobia, ak roz-
hodnutie správcu dane neurčuje inak.“.

 Poznámky pod čiarou k odkazom 24 a 25 znejú: 
„24) § 4 ods. 7 zákona č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch

a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach
finančnej kontroly.
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25) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 229/1995 Z. z.  o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších
predpisov.“.

Čl. XIII

 Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a in-
vestičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o cenných papieroch) sa mení a dopĺ-
ňa takto:

V § 54 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na
činnos� Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity povere-
nej vykonávaním niektorých činností súvisiacich so
správou štátneho dlhu a riadenia likvidity pod¾a oso-
bitného predpisu.49a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:

„49a) Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov.“.

 Čl. XIV

 Tento zákon nadobúda účinnos� 1. júla 2002 okrem
ustanovení v čl. I § 8 ods. 2 a 6, § 9 ods. 2 a 6, ktoré
nadobúdajú účinnos� 1. decembra 2002, v čl. I § 6, § 7,
§ 8 ods. 1, 3, 4, 5, 7 až 15, § 9 ods. 1, 3, 4, 5, 7 až 10,
§ 10, 11, 12, § 18 ods. 1 písm. b) a c), § 18 ods. 2, § 19,
§ 20 písm. a), § 21, v čl. II body 1 až 4, v čl. II body 6
až 10, v čl. II body 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 28,
29, 30, 31, v čl. II body 32, 33, 34, 35 a 37, v čl. III
body 1, 7, 8, 9, čl. IV až čl. XII, ktoré nadobúdajú
účinnos� 1. januára 2003, v čl. I § 18 ods. 1 písm. a),
v čl. III body 2, 3, 4, 5, 6, ktoré nadobúdajú účinnos�
1. januára 2004.

  Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r. 
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292

Z Á K O N

z 29. mája 2002,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu
na iné osoby v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach  prevodu ma-
jetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992
Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona
č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nále-
zu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona
č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998
Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000
Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z. a zákona č. 13/2002
Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 12 ods. 2 písm. d) sa na konci vypúš�a čiarka
a pripájajú sa tieto slová: „a vyššie územné celky,“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. septembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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293

N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 5. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnos�

a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spa¾ujúcich
kvapalné palivá alebo plynné palivá

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požia-
davkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 436/2001 Z. z. a pod¾a § 2 ods. 1 písm. h) zákona
č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky
vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej
republiky nariaïuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technic-
kých požiadavkách na účinnos� a postupoch posudzo-
vania zhody teplovodných kotlov spa¾ujúcich kvapalné
palivá alebo plynné palivá sa mení a dopĺňa takto:

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

„(1) Týmto nariadením sa transponujú do právneho
poriadku Slovenskej republiky smernice Európskych
spoločenstiev uvedené v prílohe č. 6.“.

2. Slovo „dovozca“ vo všetkých tvaroch sa v celom
texte nariadenia nahrádza slovami „jeho splnomocne-
nec“ v príslušnom tvare.

3. V § 4 ods. 5 sa vypúš�ajú slová „alebo v sloven-
ských technických normách vhodných na posudzova-
nie zhody pod¾a § 5 ods. 6 zákona“.

4. V § 4 ods. 6 sa vypúš�ajú slová „alebo slovenskou
technickou normou vhodnou na posudzovanie zhody“.

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

„(2) Pri kotloch a základných komponentoch, ktoré
sa uvádzajú na trh samostatne, ak tak ustanovuje
medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika
viazaná, sa v prílohe č. 3 k tomuto nariadeniu pojem
„skúška typu“ nahrádza pojmom „ES skúška typu“
a pojem „certifikát typu“ sa nahrádza pojmom „ES
certifikát typu“.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

6. V § 8 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie: 
„(1) Na kotly alebo základné komponenty, ak tak

ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Sloven-
ská republika viazaná, ktoré spĺňajú požiadavky pod¾a

tohto nariadenia, sa vyhlásenie o zhode nahrádza ES
vyhlásením o zhode, v ktorom sa uvedie, že kotly alebo
základné komponenty sú v zhode s typom opísaným
v ES certifikáte o skúške typu a že zodpovedajú tech-
nickým požiadavkám; na kotol alebo základný kompo-
nent sa umiestňuje označenie CE pod¾a § 21 zákona
doplnené o posledné dvojčíslie roka, v ktorom bolo
označenie CE umiestnené. Súčasne sa v ES vyhlásení
o zhode definujú parametre, ktoré umožnia, aby zá-
kladné komponenty po montáži kotla, pre ktorý sú
určené, dosiahli požadovanú úroveň účinnosti uvede-
nú v § 4 ods. 1.“.

Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 2
až 5.

7. V § 8 ods. 2 úvodná veta znie: „Na kotly a základné
komponenty, ktoré sa uvádzajú na trh samostatne, sa
vypracúva vyhlásenie o zhode pod¾a § 13 zákona, ktoré
obsahuje“.

8. V § 8 ods. 2 písm. e) sa slová „slovenských tech-
nických noriem vhodných na posudzovanie zhody“
nahrádzajú slovami „iných technických noriem“.

9. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:

„§ 8a

Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí pre-
klad do štátneho jazyka tej časti dokumentácie, ktorú
na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán do-
h¾adu pod¾a § 13 ods. 3 zákona. Orgán doh¾adu musí
v žiadosti rešpektova� požiadavku primeranosti rozsa-
hu požadovanej dokumentácie vo vz�ahu k riziku, kto-
ré určený výrobok predstavuje.“.

10. V prílohe č. 3 bod 2 znie: 
„2. Výrobca alebo jeho splnomocnenec poskytuje

autorizovanej osobe, ktorú si vyberie“.

11. V prílohe č. 3 bod 2.1 znie: 
„2.1. Identifikačné údaje, v prípade splnomocnenca aj

identifikačné údaje o výrobcovi.“.

12. V prílohe č. 3 bode 3 písmeno d) znie: 
„d) zoznam harmonizovaných slovenských technických

noriem použitých úplne alebo čiastočne a opisy rie-
šení prijatých na splnenie základných požiadaviek
tam, kde uvedené normy neboli použité,“.
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13. V prílohe č. 3 bodoch 4.1 až 4.3 sa vypúš�ajú
slová „alebo slovenských technických noriem vhod-
ných na posudzovanie zhody“.

14. V prílohe č. 3 bode 4.5 sa v druhej vete vypúš-
�ajú slová „alebo dovozcovi“.

15. V prílohe č. 3 bode 4.5 posledná veta znie: 
„Ak autorizovaná osoba odmietne výrobcovi alebo jeho
splnomocnencovi vystavi� certifikát typu, uvedie po-
drobné dôvody takého odmietnutia v správe, ktorú mu
odovzdá.“.

16. Príloha č. 3 sa  dopĺňa bodmi 6 a 7, ktoré znejú:
„6. Autorizovaná osoba musí oznámi� dôležité informá-

cie týkajúce sa vydaných a zrušených certifikátov
skúšky typu a dodatkov k certifikátom iným autori-
zovaným osobám.

7. Autorizovaná osoba môže dosta� kópie certifikátov
typu alebo jeho dodatkov. Dodatky k certifikátom
musia by� k dispozícii všetkým autorizovaným oso-
bám.“.

17. V prílohe č. 4 bode I bode 3 druhá veta znie:
„Autorizovaná osoba odoberie vhodnú vzorku hoto-
vých výrobkov na mieste, vykoná skúšky definované
v príslušných harmonizovaných slovenských technic-
kých normách alebo ekvivalentné skúšky a overí zho-
du výrobku s požiadavkami príslušného nariadenia.“.

18. V prílohe č. 4 bode II bode 3.2 písmeno a) znie: 
„a) cie¾ov kvality a organizačnej štruktúry, zodpoved-

nosti a právomoci manažmentu vo vz�ahu ku kvalite
zariadení,“.

19. V prílohe č. 4 bode II bode 3.2 písm. b) sa slová
„postupov riadenia“ nahrádzajú slovom „kontroly“ a za
slovo „zabezpečovania“ sa vkladá slovo „technickej“.

20. V prílohe č. 4 bode II bode 3.2 písmeno e) znie:
„e) prostriedkov, ktoré umožňujú monitorova� dosiah-

nutie požadovanej kvality zariadení a účinné fungo-
vanie systému kvality.“.

21. V prílohe č. 4 bode II bod 3.3 znie: 
„3.3 Autorizovaná osoba posudzuje systém kvality, či

spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Predpoklad
zhody s týmito požiadavkami je splnený pri sys-
témoch kvality, ktoré zodpovedajú príslušnej har-
monizovanej slovenskej technickej norme. Postup
zahŕňa aj posudzovanie na pracoviskách výrobcu.
Autorizovaná osoba odovzdáva výrobcovi alebo
jeho splnomocnencovi správu. Správa obsahuje
výsledky posudzovania vz�ahujúce sa na kotly
a na základné komponenty, ktorých sa týka,
s odôvodneným rozhodnutím.“.

22. V prílohe č. 4 bode II bode 3.4 sa v poslednej vete
slovo „posúdenia“ nahrádza  slovami „skúšky a dô-
kladné posúdenie“.

23. V prílohe č. 4 bode II bode 4.2 sa slová „kotlov
alebo základných komponentov“ nahrádzajú slovom
„zariadení“.

24. V prílohe č. 4 bode III bod 1 znie: 
„1. Posudzovanie systému kvality výrobkov je postup,

ktorým sa výrobca alebo jeho splnomocnenec spĺňa-
júci ustanovenia bodu 2 presvedčuje a vyhlasuje, že
kotol alebo základné komponenty sú v zhode s typom
opísaným v certifikáte typu a spĺňajú požiadavky
tohto nariadenia. Výrobca alebo jeho splnomocnenec
vydá písomné vyhlásenie o zhode.“.

25. V prílohe č. 4 bode III bode 3.2 sa vypúš�ajú
slová „alebo slovenských technických noriem vhod-
ných na posudzovanie zhody“.

26. V prílohe č. 4 bode III bode 3.2 písmeno a) znie:
„a) cie¾ov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednos-

ti a právomoci manažmentu vo vz�ahu ku kvalite
zariadení,“.

27. V prílohe č. 4 bode III bod 3.3 znie: 
„3.3 Autorizovaná osoba posudzuje systém kvality vý-

robkov, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2.
Predpoklad zhody s týmito požiadavkami je spl-
nený pri systémoch kvality výrobkov, ktoré zod-
povedajú harmonizovanej slovenskej technickej
norme. Postup zahŕňa aj posudzovanie na praco-
viskách výrobcu. Výrobca alebo jeho splnomocne-
nec dostane správu. Správa obsahuje výsledky
posudzovania s ich vyhodnotením vz�ahujúce sa
na kotly alebo základné komponenty, ktorých sa
týka.“.

28. V prílohe č. 4 bode III bode 3.4 posledná veta
znie: 
„Správa obsahuje výsledky posudzovania a odôvodne-
né rozhodnutie.“.

29. V prílohe č. 4 bode III bode 4.2 sa slová „kotlov
alebo základných komponentov“ nahrádzajú slovom
„zariadení“.

30. V prílohe č. 4 bode III bode 4.2 písmeno c) znie:
„c) záznamy o kvalite, napríklad kontrolné protokoly,

údaje o skúškach, údaje o kalibrácii, záznamy o kva-
lifikácii príslušných zamestnancov.“.

31. Za prílohu č. 4 sa vkladajú prílohy č. 5 a 6, ktoré
vrátane nadpisov znejú:
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MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA AUTORIZOVANÉ OSOBY

1. Autorizovaná osoba, jej zamestnanci, riadite¾ ani osoby zodpovedné za vykonávanie skúšok nesmú by�
konštruktérmi, výrobcami, dodávate¾mi ani inštalatérmi kotlov alebo základných komponentov, na ktorých
vykonávajú kontrolu, ani ich splnomocnencom. Nemôžu by� zainteresovaní priamo alebo ako splnomocnenec
na návrhu, konštrukcii, predaji alebo údržbe týchto kotlov alebo základných komponentov. To nebráni možnosti
výmeny technických informácií medzi výrobcom a autorizovanou osobou.

2. Autorizovaná osoba a jej zamestnanci musia kontrolova� a skúša� na úrovni najvyššej profesionality a technickej
kvalifikácie a nesmú by� pod nijakým nátlakom a stimulom, osobitne finančným, ktorý môže ovplyvni� ich
posudzovanie výsledkov kontroly, hlavne od osôb alebo  skupiny osôb, ktoré majú záujem na výsledkoch
kontroly.

3. Autorizovaná osoba musí ma� k dispozícii potrebný personál a vybavenie, ktoré jej umožnia riadne vykonáva�
administratívne a technické úlohy, ktoré sú spojené s kontrolovaním. Musí ma� tiež prístup k zariadeniam,
ktoré sú požadované pri špeciálnych kontrolách.

4. Osoby zodpovedné za inšpekciu musia ma�
a) technické a profesionálne zaškolenie,
b) dostatočnú znalos� požiadaviek na vykonávané skúšky a primeranú prax pri vykonávaní týchto skúšok,
c) schopnos� vypracúva� certifikáty, záznamy a správy požadované na overenie vykonávania testov.

5. Nestrannos� autorizovanej osoby musí by� zaručená. Odmeňovanie zamestnancov nesmie závisie� od počtu
vykonaných skúšok ani od ich výsledkov.

6. Autorizovaná osoba musí ma� poistenie zodpovednosti za škodu pod¾a osobitných predpisov, ak takéto poistenie
nie je priamo zabezpečené štátom.

7. Zamestnanci autorizovanej osoby musia by� viazaní povinnos�ou mlčanlivosti (s výnimkou zodpovedných
správnych štátnych orgánov) v rámci tohto nariadenia alebo akýchko¾vek opatrení vyplývajúcich z národného
práva, ktoré majú na ňu vplyv.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa úplne transponujú nasledujúce smernice:
1. Smernica Rady č. 92/42/EHS z 21. mája 1992 o požiadavkách na účinnos� nových teplovodných kotlov na

kvapalné palivá alebo plynné palivá.
2. Smernica Rady č. 93/68/EHS z 22. júla 1993, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice č. 87/404/EHS (jednodu-

ché tlakové nádoby), č. 88/378/EHS (bezpečnos� hračiek), č. 89/106/EHS (stavebné výrobky), č. 89/336/EHS
(elektromagnetická kompatibilita), č. 89/392/EHS (strojové zariadenie), č. 89/686/EHS (osobné ochranné
prostriedky), č. 90/384/EHS (váhy s neautomatickou činnos�ou), č. 90/385/EHS (implantovate¾né zdravotníc-
ke pomôcky), č. 90/396/EHS (spotrebiče plynných palív), č. 91/263/EHS (telekomunikačné zariadenia),
č. 92/42/EHS (nové teplovodné kotly spa¾ujúce kvapalné palivo alebo plynné palivo) a č. 73/23/EHS (elektrické
zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia).

3. Revidovaný preklad Smernice Rady č. 92/42/EHS a Smernice Rady č. 93/68/EHS sa nachádza v Centrálnej
prekladate¾skej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. júla 2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 433/2000 Z. z.

„Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 433/2000 Z. z.
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294

N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 5. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách

a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požia-
davkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 436/2001 Z. z. a pod¾a § 2 ods. 1 písm. h) zákona
č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky
vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej
republiky nariaïuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 179/2001
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technic-
kých požiadavkách a postupoch posudzovania zhody
na výbušniny na civilné použitie sa mení a dopĺňa
takto:

1. V § 1 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Týmto nariadením sa transponuje do právneho

poriadku Slovenskej republiky smernica Európskych
spoločenstiev uvedená v prílohe č. 5.“.

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

2. V § 1 ods. 2 písm. c) sa bodka nahrádza čiarkou
a pripájajú sa tieto slová: „náradie a pomôcky potreb-
né na spo¾ahlivú a bezpečnú funkciu výbušniny.“.

3. V § 1 ods. 3 písm. e) sa slovo „výrobky“ nahrádza
slovom „predmety“.

Odkaz 3 a poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa
vypúš�ajú.

4. V § 3 sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami
„ods. 2“.

5. § 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí

preklad do štátneho jazyka tej časti dokumentácie,
ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán
doh¾adu pod¾a § 13 ods. 3 zákona. Orgán doh¾adu
musí v žiadosti rešpektova� požiadavku primeranosti
rozsahu požadovanej dokumentácie vo vz�ahu k rizi-
ku, ktoré určený výrobok predstavuje.“.

6. V § 5 ods. 1 sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami
„ods. 2“.

 7. V § 6 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) zoznam technických predpisov a technických no-

riem použitých pri posudzovaní zhody s uvedením,
ktoré z nich sú harmonizované pod¾a § 5 ods. 5
zákona,“.

 8. V § 6 ods. 1 písm. g) sa vypúš�a slovo „sloven-
ských“.

 9. V § 6 ods. 2 sa na konci vety pripájajú tieto slová:
„v slovenskom jazyku alebo v jednom z úradných jazy-
kov Európskych spoločenstiev“.

10. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

„§ 6a

Na výrobky, ak tak ustanovuje medzinárodná zmlu-
va, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa vydá ES
vyhlásenie o zhode. Na výrobky, ktorých vlastnosti
spĺňajú technické požiadavky pod¾a § 3, sa ES vyhlá-
senie o zhode vydá na základe ES certifikátu typu
alebo na základe certifikátu výrobku vydaného autori-
zovanou osobou. Na takto posúdený výrobok sa
umiestni označenie CE.“.

11. V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na
výrobok s označením CE nemožno umiestni� sloven-
skú značku zhody.“.

12. § 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Je zakázané pripája� k výbušninám značku ale-

bo nápis, ktoré môžu uvies� iného do omylu významom
a formou označenia CE. Iná značka, okrem značky
uvedenej v § 7 ods. 3, môže by� pripojená na výbušni-
nách za predpokladu, že vidite¾nos� a čitate¾nos� ozna-
čenia CE sa tým nezníži.“.

13. V § 8 ods. 4 posledná veta znie: „Kópiu tohto
dokladu uchováva príjemca desa� rokov od uvedenia
výrobku na trh; na požiadanie ju predloží príslušnému
orgánu miesta určenia.“.

14. V § 9 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Sprievodná dokumentácia sa uchováva desa� rokov
od uvedenia výrobku na trh.“.
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15. Za prílohu č. 4 sa vkladá príloha č. 5, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 5                
k nariadeniu vlády č. 179/2001 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:

1. Smernica Rady č. 93/15/EHS z 5. apríla 1993 o harmonizácii predpisov týkajúcich sa uvádzania výbušnín na
trh a ich kontroly na civilné použitie.

2. Preklad tejto smernice je v Centrálnej prekladate¾skej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu
vlády Slovenskej republiky.“.

Čl. II                                      

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. júla 2002 ok-
rem bodov 13 a 14, ktoré nadobudnú účinnos� dňom

platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky
k Európskej únii.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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295

N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 5. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 425/2000 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnos�
a postupoch posudzovania zhody na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnos�

a ich kombinácie

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požia-
davkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 436/2001 Z. z. a pod¾a § 2 ods. 1 písm. h) zákona
č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky
vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej
republiky nariaïuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 425/2000
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technic-
kých požiadavkách na energetickú účinnos� a postu-
poch posudzovania zhody na elektrické chladničky
a mrazničky pre domácnos� a ich kombinácie sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Týmto nariadením sa transponuje do právneho

poriadku Slovenskej republiky smernica Európskych
spoločenstiev uvedená v prílohe č. 3.“.

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

2. V § 2 ods. 1 a 2 sa slovo „dovozca“ nahrádza
slovami „jeho splnomocnenec, alebo osoba zodpoved-
ná za uvádzanie chladiacich spotrebičov na trh“.

3. V § 3 ods. 1 sa slovo „dovozca“ nahrádza slovami
„jeho splnomocnenec“ a slová „§ 12 ods. 4“ slovami
„§ 12 ods. 3“.

4. V § 3 ods. 2 sa v úvodnej vete vypúš�ajú slová „sa
vypracúva v štátnom jazyku1) a“.

 5. V § 3 ods. 2 písm. a) sa slovo „dovozcovi“ nahrá-
dza slovami „jeho splnomocnencovi“.

 6. V § 3 ods. 2 písm. g) sa slovo „dovozcu“ nahrádza
slovami „jeho splnomocnenca“.

 7. § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí

preklad do štátneho jazyka tej časti dokumentácie,
ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán
doh¾adu pod¾a § 13 ods. 3 zákona. Orgán doh¾adu
musí v žiadosti rešpektova� požiadavku primeranosti
rozsahu požadovanej dokumentácie vo vz�ahu k rizi-
ku, ktoré určený výrobok predstavuje.“.

 8. V prílohe č. 1 v časti Skúšobný postup na ove-
renie, či chladiaci spotrebič spĺňa požiadavky na
spotrebu elektrickej energie sa slová „certifikuje ako
nevyhovujúci“ nahrádzajú slovami „posúdi ako nevy-
hovujúci“.

 9. V prílohe č. 2 bode 1 sa slovo „dovozca“ nahrá-
dza slovami „jeho splnomocnenec“.

10. V prílohe č. 2 bod 2 znie:
„2. Výrobca vyhotoví dokumentáciu špecifikovanú

v bode 3, ktorú on alebo jeho splnomocnenec ucho-
váva pre potreby orgánov doh¾adu najmenej tri roky
od dátumu výroby posledného chladiaceho spo-
trebiča.“.

11. V prílohe č. 2 bode 3 písm. a) sa vypúš�ajú slová
„alebo dovozcu“.

12. V prílohe č. 2 bode 5 sa vypúš�ajú slová „alebo
dovozca“.

13. V prílohe č. 2 bode 6 sa  slovo „dovozca“ nahrá-
dza slovami „jeho splnomocnenec“.

14. Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 3, ktorá
vrátane  nadpisu znie:
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ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa úplne transponuje nasledujúca smernica:
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 96/57/ES z 3. septembra 1996 o požiadavkách na energetickú

účinnos� elektrických chladničiek a mrazničiek pre domácnos� a ich kombinácií.
2. Revidovaný preklad smernice sa nachádza v databáze Centrálnej prekladate¾skej jednotky sekcie Inštitút pre

aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. júla 2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.

„Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 425/2000 Z. z.
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296

N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 5. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách

a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov
určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požia-
davkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 436/2001 Z. z. (ïalej len „zákon“) a pod¾a § 2 ods. 1
písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustano-
vujú podmienky vydávania aproximačných nariadení
vlády Slovenskej republiky nariaïuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2001
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technic-
kých požiadavkách a postupoch posudzovania zhody
zariadení a ochranných systémov určených na použi-
tie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Týmto nariadením sa transponuje do právneho

poriadku Slovenskej republiky smernica Európskych
spoločenstiev uvedená v prílohe č. 11.“.

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2
až 4.

2. V § 1 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú
slovami „odseku 2“.

3. V § 1 ods. 4 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú
slovami „odseku 2“.

4. V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:

„(5) Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí
preklad do štátneho jazyka tej časti dokumentácie,
ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán
doh¾adu pod¾a § 13 ods. 3 zákona. Orgán doh¾adu
musí v žiadosti rešpektova� požiadavku primeranosti
rozsahu požadovanej dokumentácie vo vz�ahu k rizi-
ku, ktoré určený výrobok predstavuje.“.

5. V § 4 ods. 1 sa v úvodnej vete vypúš�ajú slová
„s požiadavkami technických predpisov“.

6. V § 4 ods. 1 písm. b) sa za slovo „pri“ vkladá slovo
„elektrických“.

 7. § 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
 „(6) S účinnos�ou medzinárodnej zmluvy, ktorou je

Slovenská republika viazaná, sa na zariadenia,
ochranné systémy a prístroje, ktoré spĺňajú požiadav-
ky tohto nariadenia, neumiestňuje slovenská značka
zhody pod¾a § 17 ods. 3 zákona.“.

 8. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

„§ 5a

Na výrobky, ak tak ustanovuje medzinárodná zmlu-
va, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa pojmom
vyhlásenie o zhode rozumie ES vyhlásenie o zhode,
pojmom skúška typu ES skúška typu, pojmom overo-
vanie zhody ES overovanie zhody, pojmom inšpekcia
zavedeného systému kvality ES inšpekcia zavedeného
systému kvality. Na tieto výrobky sa umiestňuje ozna-
čenie CE pod¾a § 21 zákona.“.

 9. V § 6 ods. 1 v poslednej vete sa za slovo „pripraví“
vkladajú slová „v štátnom jazyku alebo v jednom
z úradných jazykov členských štátov Európskych spo-
ločenstiev alebo“.

10. § 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Do 30. júna 2003 možno na trh uvádza� aj tie

zariadenia, ochranné systémy a prístroje pod¾a § 1,
ktoré nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia, za pred-
pokladu, že spĺňajú všetky požiadavky ustanovené pre
ich uvádzanie na trh v členských štátoch Európskych
spoločenstiev.“.

11. V prílohe č. 1 nadpis znie:
„KRITÉRIÁ URČUJÚCE KLASIFIKÁCIU SKUPÍN

ZARIADENÍ DO KATEGÓRIÍ“.

12. V prílohe č. 2 v bode 1.0.6 písm. b) v prvej
a druhej vete sa na konci vypúš�a bodka a pripájajú
sa tieto slová: „alebo v jednom z úradných jazykov
členských štátov Európskych spoločenstiev.“.

13. V prílohe č. 4 v bode 1 sa vypúš�a veta „Ako
výrobca môže kona� aj dovozca, ak ho výrobca písomne
splnomocní.“.
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14. V prílohe č. 4 v bode 4.2 sa v úvodnej vete za
slová „autorizovanej osobe“ vkladajú slová „na účely
inšpekcie“.

15. V prílohe č. 7 v bode 3.4 sa vypúš�a veta „Ako

výrobca môže kona� aj dovozca, ak ho výrobca písomne
splnomocní.“.

16. Za prílohu č. 10 sa vkladá príloha č. 11, ktorá
vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 11               
k nariadeniu vlády č. 117/2001 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa úplne transponuje nasledujúca smernica:

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 94/09/ES z 23. marca 1994 o aproximácii zákonov členských
štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom
výbuchu.

2. Revidovaný preklad smernice sa nachádza v databáze prekladov v Centrálnej prekladate¾skej jednotke sekcie
Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.

Čl. II                                     

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. júla 2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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