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Z Á K O N

z 25. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.
Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vz�ahov k pôde a inému

po¾nohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z., zákona
č. 200/1998 Z. z., zákona č. 388/1999 Z. z., zákona
č. 367/2000 Z. z. a zákona č. 442/2000 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. i) text za bodkočiarkou znie: „za
finančný úver sa považuje aj peňažná pôžička5) a fi-
nančný lízing,5a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) § 5 písm. g) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 2 písmeno k) znie: 
„k) priamou investíciou také vynaloženie peňažných

prostriedkov alebo iných peniazmi ocenite¾ných
majetkových hodnôt, alebo iných majetkových
práv, ktorého účelom je založenie, získanie alebo
rozšírenie trvalých ekonomických vz�ahov investu-
júceho tuzemca alebo tuzemcov ako osôb konajú-
cich v zhode5b) na podnikaní v zahraničí alebo in-
vestujúceho cudzozemca alebo cudzozemcov ako
osôb konajúcich v zhode5b) na podnikaní v tuzem-
sku, a to niektorou z týchto foriem:
1. vznik alebo získanie 100 %-ného podielu na pod-

nikaní,
2. účas� na podnikaní, ak investor vlastní alebo

získa najmenej 10  %-ný podiel na základnom
imaní obchodnej spoločnosti6) alebo najmenej
10 %-ný podiel na čistom obchodnom imaní7)
obchodnej spoločnosti, alebo najmenej 10 % hla-
sovacích práv,

3. prijatie alebo poskytnutie finančného úveru in-
vestorom na podnikanie, ak má investor na tomto
podnikaní účas� pod¾a bodu 1 alebo bodu 2 alebo
ak je finančný úver spojený s dohodou o podiele
na rozdelení zisku alebo je spojený s vplyvom na
riadení spoločnosti, ktorý je porovnate¾ný s vply-
vom pri podiele pod¾a bodu 1 alebo bodu 2,

4. použitie výnosu z existujúcej priamej investície

do tejto investície (ïalej len „reinvestícia výnosu
z priamej investície“),“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5b a 7 znejú:
„5b) § 66b Obchodného zákonníka.
    7) § 6 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.

 3. V § 5 sa vypúš�ajú slová „pri dovoze a vývoze
bankoviek a mincí,“.

 4. § 10 sa vypúš�a.

 5. V § 13 odsek 2 znie:
 „(2) Devízová licencia sa nevyžaduje na obchodova-

nie so zahraničnými cennými papiermi.“.

 6. Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúš�a.

 7. V § 13 odsek 5 znie:
 „(5) Devízové povolenie sa nevyžaduje na obchodo-

vanie so zahraničnými cennými papiermi a s finančný-
mi derivátmi.“.

 8. Nadpis pod § 14 znie: „Kúpa, predaj alebo záme-
na peňažných prostriedkov v cudzej mene a zlata“.

 9. V § 14 úvodná veta znie: „Tuzemec alebo cudzo-
zemec môžu bez devízového povolenia kúpi�, preda�
alebo zameni� peňažné prostriedky v cudzej mene ale-
bo zlato iba v prípade, že“.

10. V § 14 písmeno d) znie:
„d) ide o kúpu, predaj alebo zámenu peňažných pro-

striedkov uskutočnený tuzemcom v zahraničí.“.

11. § 15 a 16 sa vypúš�ajú.

12. Poznámky pod čiarou k odkazom 16a, 17, 17a
a 18 sa vypúš�ajú.

13. § 19 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18b
sa vypúš�a.

14. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 19a

Nadobúdanie nehnute¾ností v tuzemsku

(1) Cudzozemec môže nadobudnú� vlastnícke právo
k nehnute¾nostiam v tuzemsku s výnimkami pod¾a od-
seku 2.
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(2) Cudzozemec nemôže nadobudnú� vlastnícke prá-
vo
a) k pôde, ktorá tvorí po¾nohospodársky pôdny fond19)

nachádzajúci sa za hranicou zastavaného územia
obce a k pôde, ktorá tvorí lesný pôdny fond20) na-
chádzajúci sa za hranicou zastavaného územia ob-
ce; toto obmedzenie neplatí pre cudzozemca, ktorý
je
1. občanom Slovenskej republiky,
2. štátnym príslušníkom členského štátu Európskej

únie a má na základe registrácie právo na pre-
chodný pobyt,21) ak ide o nadobudnutie vlastníc-
keho práva k pôde, ktorá tvorí po¾nohospodársky
pôdny fond19) a na ktorej hospodári21a) najmenej
tri roky po nadobudnutí platnosti Zmluvy o pri-
stúpení Slovenskej republiky k Európskym spo-
ločenstvám a k Európskej únii,

b) k nehnute¾nostiam, ktorých nadobúdanie je obme-
dzené osobitnými predpismi.21b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19, 20, 21, 21a
a 21b znejú:
„19) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.

o ochrane po¾nohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskor-
ších predpisov.

  20) Napríklad zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších
predpisov.

  21) § 30 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

 21a) Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov
v znení neskorších predpisov.

21b) Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného
bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon
č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (vodný zákon), zákon Národnej rady Slovenskej repub-
liky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskor-
ších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskor-
ších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komuni-
káciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 27/1987 Zb.
o štátnej pamiatkovej starostlivosti v znení zákona č. 183/2000
Z. z.

15. § 20 a 21 sa vypúš�ajú.

16. § 23 sa vypúš�a.

17. Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúš�a.

18. Nadpis pod § 25 znie: „Kontrola plnenia ohlaso-
vacej povinnosti pri dovoze a vývoze bankoviek a min-
cí“.

19. V § 25 ods. 1 sa vypúš�ajú slová „dovozu a vývozu
bankoviek a mincí pod¾a § 23 a“.

20. V poznámke pod čiarou k odkazu 24 sa citácia
„Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 180/1996 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 386/1996 Z. z.“ nahrádza citá-
ciou „Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení
zákona č. 553/2001 Z. z.“.

21. V § 25 sa vypúš�a odsek 2.

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

22. V § 25 ods. 3 sa za slovami „bankovky a mince“
vypúš�a čiarka a slová „na ktorých vývoz je potrebné
devízové povolenie,“

Čl. II

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vz�a-
hov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku
v znení zákona č. 559/1991 Zb., zákona č. 42/1992
Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., záko-
na č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona
č. 72/1999 Z. z. a zákona č. 175/1999 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

§ 3 znie:

„§ 3

Pôdu nemožno previes� do vlastníctva cudzozem-
cov,4) ak osobitný zákon neustanovuje inak.4a)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 4a znejú:
„4) § 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskor-
ších predpisov.

4a) § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995
Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003
s výnimkou ustanovení čl. I bodov 4, 8 až 10 a 15,
ktoré nadobúdajú účinnos� 1. januára 2004, a s vý-
nimkou čl. I bodov 13 a 14, ktoré nadobúdajú účin-
nos� dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpe-
ní Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám
a Európskej únii.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

z 9. júla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

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.,
zákona č. 151/1999 Z. z., zákona č. 242/2000 Z. z.,
zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 448/2000
Z. z., zákona č. 233/2001 Z. z., zákona č. 505/2001
Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002
Z. z. a zákona č. 291/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa
takto:

1. Za § 25 sa vkladajú nové § 25a a § 25b, ktoré
znejú:

„§ 25a

Postúpenie poh¾adávky

(1) Poh¾adávku na poistnom, poh¾adávku na priráž-
ke k poistnému, poh¾adávku na poplatku z omeška-
nia, poh¾adávku na poplatku za nesplnenie oznamo-
vacej povinnosti a poh¾adávku na pokute (ïalej len
„poh¾adávka“), ktoré vznikli pred 1. januárom 2000
okrem poh¾adávok na poistnom za rok 1993 vrátane
penále pod¾a osobitného predpisu,13hd) môže príslušná
pois�ovňa za podmienok ustanovených týmto zákonom
postúpi� tretej osobe.

(2) Poh¾adávka pod¾a odseku 1 môže by� len predpí-
saná neuhradená poh¾adávka alebo jej neuhradená
čas�,
a) ak proti platobnému výmeru, ktorým bola predpí-

saná, nemožno z dôvodu uplynutia času uplatni�

ustanovenia o opravných prostriedkoch pod¾a vše-
obecných predpisov o správnom konaní13he) a

b) ktorej vymáhanie bolo v období najmenej troch ro-
kov neúspešné.

 (3) Príslušná pois�ovňa nemôže postúpi� poh¾adáv-
ku, ak povolila jej zaplatenie v splátkach pod¾a § 23
ods. 6 a 7; to neplatí, ak sa poh¾adávka stala splatnou
z dôvodu nedodržania termínu splátky alebo sa zapla-
tila nižšia suma jednotlivej splátky, ako určila prísluš-
ná pois�ovňa.

 (4) O postúpení poh¾adávky uvedenej v odsekoch 1
a 2 vrátane práv zo zabezpečenia poh¾adávky uzatvára
príslušná pois�ovňa s tre�ou osobou písomnú zmluvu
o postúpení poh¾adávky (ïalej len „zmluva“) za odpla-
tu, ktorej súčas�ou je aj vysporiadanie práv zo zabez-
pečenia poh¾adávky.

 (5) Príslušná pois�ovňa môže uzatvori� zmluvu
s tre�ou osobou, len ak táto osoba má voči tejto pois-
�ovni vyrovnané všetky záväzky pod¾a tohto zákona.

 (6) Na uzatvorenie zmluvy pod¾a odseku 4 sa vyža-
duje predchádzajúci súhlas správnej rady príslušnej
zdravotnej pois�ovne.

 (7) Príslušná pois�ovňa je povinná bez zbytočného
odkladu oznámi� postúpenie poh¾adávky dlžníkovi.
Súhlas dlžníka s postúpením poh¾adávky sa nevyža-
duje.

 (8) Námietky proti poh¾adávke, ktoré mohol dlžník
uplatni� v čase postúpenia, zostávajú dlžníkovi zacho-
vané aj po postúpení poh¾adávky.

 (9) Právo naklada� s postúpenou poh¾adávkou pre-
chádza na tretiu osobu uzatvorením zmluvy a uhrade-
ním odplaty za postúpenú poh¾adávku na účet prísluš-
nej pois�ovne.

(10) Odplata za postúpenú poh¾adávku nemôže by�
nižšia ako 10 % výšky tejto poh¾adávky; ak sa má
postúpi� poh¾adávka za nižšiu odplatu, ako je výška
poh¾adávky, príslušná pois�ovňa tak môže urobi� len
s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva
zdravotníctva.

(11) Od prechodu práva naklada� s postúpenou po-
h¾adávkou na tretiu osobu táto poh¾adávka stráca
charakter poh¾adávky príslušnej pois�ovne a súčasne
zaniká
a) povinnos� dlžníka splni� záväzok voči príslušnej

pois�ovni v rozsahu postúpenej poh¾adávky,
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b) oprávnenie príslušnej pois�ovne naklada� s postú-
penou poh¾adávkou.

(12) Od prechodu práva naklada� s postúpenou po-
h¾adávkou na tretiu osobu vzniká
a) povinnos� dlžníka splni� záväzok voči tretej osobe

v rozsahu postúpenej poh¾adávky,
b) právo tretej osoby vyžadova� peňažné plnenie od

dlžníka v rozsahu postúpenej poh¾adávky,
c) právo tretej osoby vymáha� postúpenú poh¾adávku

v konaniach pod¾a osobitného predpisu.13hf)

(13) Na postúpenie poh¾adávky pod¾a tohto zákona
sa osobitný predpis13hg) nepoužije.

(14) Na účely tohto zákona sa považuje odplata za
postúpenie poh¾adávky
a) na poistnom za zdroj príslušnej pois�ovne z poist-

ného, 
b) na poplatku z omeškania za zdroj príslušnej pois-

�ovne z poplatku z omeškania, 
c) na poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti

za zdroj príslušnej pois�ovne z poplatku za nespl-
nenie oznamovacej povinnosti, 

d) na pokute za nesplnenie povinností v zdravotnom
poistení za zdroj príslušnej pois�ovne z pokuty za
nesplnenie povinností v zdravotnom poistení. 

§ 25b

Odpísanie poh¾adávky

(1) Príslušná pois�ovňa môže poh¾adávku odpísa�
z vlastného podnetu, ak je nevymáhate¾ná. 

Za nevymáhate¾nú poh¾adávku sa na účely tohto
zákona považuje poh¾adávka, pri ktorej
a) možno predpoklada�, že náklady na jej vymáhanie

presiahnu výnos z vymáhania,
b) možno predpoklada�, že majetkové pomery dlžníka

by neviedli ani k čiastočnému uspokojeniu poh¾a-
dávky,

c) sa bezvýsledne najmenej tri roky vedie exekúcia
alebo výkon rozhodnutia pod¾a osobitných predpi-
sov,13hh)

d) dlžník zomrel bez dedičov,
e) dlžník zomrel a poh¾adávka sa nemohla uspokoji�

ani vymáhaním na dedičoch dlžníka,
f) vymáhanie je spojené s �ažkos�ami, pričom možno

predpoklada�, že ïalšie vymáhanie by neviedlo ani
k čiastočnému uspokojeniu poh¾adávky,

g) súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku,

h) výška nepresahuje 1 000 Sk, ak sa trvalo upúš�a
od vymáhania poh¾adávky z dôvodu, že náklady na
jej vymáhanie by presiahli hodnotu poh¾adávky,

i) majetok dlžníka nepostačuje na krytie nákladov
exekúcie alebo výkonu rozhodnutia pod¾a osobit-
ných predpisov13hh) a súd exekúciu alebo výkon roz-
hodnutia zastaví na návrh oprávneného. 

(2) Odpísaním poh¾adávky pod¾a odseku 1 poh¾a-
dávka zaniká. Rozdiel medzi postúpenou poh¾adávkou
pod¾a § 25a a odplatou za postúpenú poh¾adávku sa
odpíše ku dňu úhrady odplaty za postúpenie poh¾a-
dávky na účet príslušnej pois�ovne.

(3) O odpísaní poh¾adávky vydá príslušná zdravotná
pois�ovňa rozhodnutie, ktoré sa dlžníkovi nedoručuje
a je právoplatné dňom jeho vydania.

(4) Ak dlžník uhradí odpísanú poh¾adávku po nado-
budnutí právoplatnosti rozhodnutia, nepovažuje sa
táto úhrada za plnenie bez právneho dôvodu a dlžník
nemá nárok na vrátenie uhradenej sumy.

(5) Ak sú poh¾adávky príjmom štátneho rozpočtu
pod¾a osobitného predpisu, príslušná pois�ovňa môže
uplatni� postup pod¾a odseku 1 len so súhlasom mi-
nisterstva financií.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13hd až 13 hh
znejú:
„13hd)Čl. I § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 374/1994 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie
hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

 13he) § 53 až 68 zákona č. 71/1967 Zb.
 13hf) Občiansky súdny poriadok.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný po-
riadok) a o zmene a doplnení ïalších zákonov v znení neskor-
ších predpisov.

 13hg) § 524 až 530 Občianskeho zákonníka.
 13hh)Občiansky súdny poriadok.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.
v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 42 sa odsek 6 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré
znejú:
„c) dáva súhlas na uzatvorenie zmluvy o postúpení

poh¾adávky (§ 25a),
d) určuje výšku poh¾adávok (§ 69a).“.

3. Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý znie:

„§ 54a

Z exekúcií a výkonu rozhodnutia pod¾a osobitných
predpisov19a) je vylúčené poistné, poplatok z omeška-
nia, poplatok za nesplnenie oznamovacej povinnosti
a pokuty s výnimkou poh¾adávok na poistnom pod¾a
§ 59.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a) Napríklad § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších
predpisov, § 268 ods. 1 písm. d) a § 321 Občianskeho súdneho
poriadku v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 56 ods. 1 písm. a) sa číslovka „100“ nahrádza
číslovkou „85“.

5. V § 56 ods. 4 sa slová „celkového objemu vybra-
ného poistného vrátane“ nahrádzajú slovami „celkovej
sumy uvedenej v odseku 1 písm. a) a“.

6. V § 56 ods. 8 sa slová „100 % zaplateného poist-
ného“ nahrádzajú slovami „suma poistného uvedená
v odseku 1 písm. a) a suma poistného plateného štá-
tom a Národným úradom práce zaplatená“.

7. V § 56 ods. 9 sa slová „100 % zaplateného poist-
ného“ nahrádzajú slovami „suma poistného uvedená
v odseku 1 písm. a) a suma poistného plateného štá-
tom a Národným úradom práce zaplatená“.
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8. Za § 69 sa vkladá § 69a, ktorý znie:

„69a

(1) Príslušná pois�ovňa zverejňuje zoznam dlžníkov.

(2) Dlžník na účely tohto zákona je fyzická osoba
alebo právnická osoba, ktorá je platite¾om poistného
a voči ktorej príslušná pois�ovňa eviduje poh¾adávky
na poistnom. Výšku poh¾adávky, ktorá je dôvodom na
zaradenie do zoznamu dlžníkov, určí správna rada. 

(3) Zoznam dlžníkov obsahuje
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt

alebo sídlo prevádzkarne, 
b) obchodné meno právnickej osoby a jej sídlo.“.

9. § 76e sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Indexy rizika nákladov na zdravotnú starostli-

vos� jednotlivých skupín poistencov za rok 2001 na
účely prerozdelenia poistného pod¾a § 56 ustanoví vše-
obecne záväzný právny predpis, ktorý vydá minister-
stvo zdravotníctva do troch mesiacov od nadobudnutia
účinnosti tohto zákona.“.

10. Za § 76g sa vkladá § 76h, ktorý znie:

„§ 76h

(1) Predmetom postúpenia poh¾adávky príslušnej
pois�ovne pod¾a § 25a môže by� aj poh¾adávka, ktorá
vznikla pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

(2) Príslušná pois�ovňa môže odpísa� aj poh¾adávky,
ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zá-
kona, ak sú splnené podmienky uvedené v § 25b.“.

Čl. II

Zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej po-
is�ovni v znení zákona č. 242/2000 Z. z., zákona
č. 362/2000 Z. z. a zákona č. 291/2002 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 14 sa v písmene e) na konci bodka nahrádza
čiarkou a dopĺňajú sa písmená f) a g), ktoré znejú:
„f) dáva súhlas na uzatvorenie zmluvy o postúpení

poh¾adávky pod¾a osobitného predpisu,16a)
g) určuje výšku poh¾adávok pod¾a osobitného predpi-

su.16b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16a a 16b znejú:
„16a) § 25a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994

Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poiste-
nia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej pois�ovne a o zriaïovaní
rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravot-
ných pois�ovní v znení zákona č. 457/2002 Z. z.

 16b) § 69a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994
Z. z. v znení zákona č. 457/2002 Z. z.“.

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

„§ 24a

Rozhodnutie orgánu pois�ovne, ktoré je v rozpore
s ustanovením osobitného predpisu o prerozde¾ovaní
poistného,19) je neplatné.“.

Čl. III

Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní
v znení zákona č. 471/1992 Zb., zákona Národnej ra-
dy Slovenskej republiky č. 91/1993 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 159/1994 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. 58/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 292/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 92/1998
Z. z., zákona č. 197/1999 Z. z., zákona č. 281/1999
Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 397/2001
Z. z. a zákona č. 566/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 67 ods. 3 sa za slová „príspevková organizácia6a)“
vkladá čiarka a dopĺňajú slová „zdravotná pois�ovňa
zriadená osobitným predpisom6c) a zdravotná pois�ov-
ňa zriadená pod¾a osobitného predpisu.6d)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6c a 6d znejú:
„6c) § 28 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravot-
ného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej pois�ovne
a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových a ob-
čianskych zdravotných pois�ovní v znení neskorších predpi-
sov.
§ 2 ods. 1 zákona č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej
pois�ovni v znení neskorších predpisov.

6d) § 32 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994
Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 

Čl. IV

Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živ-
nostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z.
o reklame v znení zákona č. 104/1999 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 122/1999
Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 370/1999
Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 488/2001
Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 416/2001
Z. z. a zákona č. 216/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa
takto:

1. V § 21 ods. 4 sa vypúš�a písmeno u). 

2. V § 21 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:

„(5) Ak je liek registrovaný v členskom štáte Európ-
skej únie alebo v Európskej agentúre na hodnotenie
liekov, môže štátny ústav požadova� príslušnú hodno-
tiacu správu.“.

Doterajšie odseky 5 až 14 sa označujú ako odseky 6
až 15.

3. V § 22 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:

„(6) Štátny ústav môže pri posudzovaní kvality, bez-
pečnosti a účinnosti lieku akceptova� posúdenie a zá-
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very hodnotiacej správy členského štátu Európskej
únie alebo Európskej agentúry na hodnotenie liekov.“.

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7
až 11.

4. § 23 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) uvádza� na trh registrovaný liek len počas platnosti

rozhodnutia o registrácii alebo v priebehu procesu
predĺženia registrácie; v prípadne nepredĺženia re-
gistrácie je povinný uvádzanie lieku do obehu zasta-
vi�.“.

5. § 70 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) V období od 1. septembra 2002 do 1. júla 2007

držite¾ rozhodnutia o registrácii lieku na základe vy-
zvania štátneho ústavu, avšak najneskôr v termíne
určenom na predĺženie rozhodnutia o registrácii, pred-
loží údaje v súlade s § 21. Žiadate¾ na vyzvanie štátne-
ho ústavu požadované dokumenty doplní najneskôr
v lehote 90 dní. Štátny ústav predložené údaje posúdi
najneskôr do 1. júla 2007.“. 

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona
č. 140/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona
č. 80/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona
č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona
č. 131/2002 Z. z. a zákona č. 219/2002 Z. z. sa mení
takto:

1. V § 32 ods. 4 sa vypúš�a písmeno d).

Doterajšie písmená e) až l) sa označujú ako písmená
d) až k).

2. V § 33 ods. 8 sa vypúš�a písmeno f).

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).

3. V § 80b sa vypúš�a odsek 4.

4. § 80h sa vypúš�a.

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zá-
kona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona
č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona
č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona
č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona
č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona
č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z. a zákona
č. 418/2002 Z. z. sa mení takto:

V sadzobníku správnych poplatkov sa v položke 150
písm. a) a b) slová „krajský úrad“ v príslušnom grama-
tickom tvare nahrádzajú slovami „samosprávny kraj“
v príslušnom gramatickom tvare.

Čl. VII

Zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny
niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových
organizácií na neziskové organizácie poskytujúce vše-
obecne prospešné služby (transformačný zákon) a kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o pod-
mienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení
neskorších predpisov sa mení takto:

V čl. I § 5 ods. 3 písm. c) sa slová „k 1. januáru alebo
k 1. júlu kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami
„k prvému dňu kalendárneho mesiaca“.

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. septembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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458

O Z N Á M E N I E
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky
vydalo pod¾a § 11 písm. c) a d) zákona č. 240/1998 Z. z. o po¾nohospodárstve a o zmene a doplnení ïalších zákonov
v znení zákona č. 361/2000 Z. z. a pod¾a § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z.
o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ïalších zákonov v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. 

výnos z 23. júla 2002 č. 1963/2/2002-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospo-
dárstva Slovenskej republiky z 3. januára 2002 č. 3485/2/2001-100 o podpore podnikania v po¾nohospo-
dárstve (oznámenie č. 15/2002 Z. z.).

Výnosom sa upravujú podmienky poskytovania podpory podnikania v po¾nohospodárstve v rámci vyhlásených
rozvojových programov agrárnej a potravinovej politiky.

Výnos nadobúda účinnos� 15. augusta 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 16/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno
doň nazrie� na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
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