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Z Á K O N

z 2. júla 2002

o odbornej príprave zamestnancov prokuratúry

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1

Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje
a) odbornú prípravu  zamestnancov vykonávajúcich

na prokuratúre štátnu službu v štátnoza-
mestnaneckom pomere1) (ïalej len „štátny  zamest-
nanec“),

b) odbornú  prípravu  zamestnancov   vykonávajú-
cich  na  prokuratúre verejnú  službu2)  (ïalej len
„zamestnanec  vo verejnej  službe“),

c) kvalifikačnú skúšku štátnych zamestnancov a za-
mestnancov vo verejnej službe,

d) zloženie kvalifikačnej komisie.

(2) Tento zákon sa nevz�ahuje na vojakov vyčlene-
ných na plnenie úloh vojenskej prokuratúry pod¾a
osobitného zákona.3)

DRUHÁ  ČASŤ

ODBORNÁ PRÍPRAVA ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA
V PRÍPRAVNEJ ŠTÁTNEJ SLUŽBE

Adaptačné vzdelávanie

§ 2

(1) Štátny zamestnanec, ktorý vykonáva na proku-
ratúre prípravnú štátnu službu (ïalej len „čakate¾ “),4)
je povinný zúčastňova� sa na odbornej príprave.

(2) Účelom odbornej prípravy čakate¾a je získanie
osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných
na výkon činnosti na prokuratúre. Odborná príprava
sa vykonáva pod doh¾adom školite¾a, ktorého určí
služobný úrad.

(3) Odborná príprava čakate¾a zahŕňa
a) adaptačné vstupné vzdelávanie,
b) adaptačné prípravné vzdelávanie.

§ 3

(1) Účelom adaptačného vstupného vzdelávania je
získanie
a) základných vedomostí

1. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej
republiky,

2. o organizácii a štruktúre štátnych orgánov,
3. o pôsobnosti prokuratúry, jej organizácii a riadení,
4. o úradných postupoch pri vybavovaní agendy

pod¾a služobného zaradenia,
b) podrobných vedomostí

1. o predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi,

2. o právnej ochrane utajovaných skutočností,
3. o právnej ochrane osobných údajov v informač-

ných systémoch,
4. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnu-

tím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úrad-
ným postupom,

5. o registratúrnom poriadku na prokuratúre,
6. o pracovnom poriadku pre zamestnancov proku-

ratúry,
7. o organizačnom poriadku služobného úradu.

(2) Adaptačné vstupné vzdelávanie sa končí v rámci
skúšobnej lehoty pohovorom s predstaveným.

§ 4

(1) Účelom adaptačného prípravného vzdelávania je
získanie
a) základných vedomostí

1. o ústavnom práve, trestnom práve, občianskom
práve, obchodnom práve, finančnom práve,
správnom práve a pracovnom práve,

2. o hospodárení a nakladaní s majetkom štátu
a o výkone a uplatňovaní práv a dodržiavaní po-
vinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických
vz�ahov prokuratúry,

3. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej
činnosti v praxi orgánov činných v trestnom ko-
naní,

b) podrobných vedomostí
1. o organizácii, štruktúre a pôsobnosti štátnych

orgánov,
2. o pôsobnosti prokuratúry, jej organizácii a ria-

dení,

1) Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.
3) § 24 ods. 3 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
4) § 19 zákona č. 312/2001 Z. z.
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3. o právnom postavení štátneho zamestnanca pri
vykonávaní štátnej služby,

4. o etickom kódexe štátneho zamestnanca,
5. o služobných predpisoch týkajúcich sa štátneho

zamestnanca,
6. o úradných postupoch pri vybavovaní agendy

pod¾a služobného zaradenia,
c) schopnosti využíva� získané vedomosti v praxi,
d) administratívnych a organizačných zručností pri

vybavovaní agendy pod¾a služobného zaradenia.

(2) Adaptačné prípravné vzdelávanie sa končí kvali-
fikačnou skúškou.

Kval i f ikačná skúška
a kval i f ikačná komisia

§ 5

(1) Účelom kvalifikačnej skúšky je overi�, či čakate¾
má poznatky a či je schopný využíva� vedomosti získa-
né v priebehu odbornej prípravy pri vykonávaní čin-
ností pod¾a svojho služobného zaradenia. Účelom kva-
lifikačnej skúšky čakate¾a v služobnom úrade, ktorým
je Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ïalej
len „generálna prokuratúra“), je aj overi�, či čakate¾
dokáže plni� koncepčné úlohy a úlohy v legislatívnom
procese. Súčas�ou kvalifikačnej skúšky je služobné
hodnotenie, ktoré vykoná školite¾.

(2) Kvalifikačná skúška sa skladá z písomnej časti
a z ústnej časti. Obe časti kvalifikačnej skúšky sa
konajú spravidla v jeden deň. Generálna prokuratúra
určí deň konania kvalifikačnej skúšky v posledných
troch mesiacoch prípravnej štátnej služby, najneskôr
v posledný deň trvania tejto služby. Služobný úrad
písomne oznámi čakate¾ovi termín konania kvalifikač-
nej skúšky aspoň dva mesiace predo dňom jej konania.

§ 6

(1) Kvalifikačnú skúšku skladá čakate¾ pred kvalifi-
kačnou komisiou zriadenou na generálnej prokuratú-
re. Kvalifikačná komisia má pä� členov, z toho traja
členovia musia by� prokurátormi a dvaja štátnymi
zamestnancami v stálej štátnej službe.5) Členov kvali-
fikačnej komisie a jej predsedu vymenúva a odvoláva
generálny prokurátor Slovenskej republiky (ïalej len
„generálny prokurátor“).

(2) Kvalifikačná komisia je schopná uznáša� sa, ak
sú prítomní všetci jej členovia. Kvalifikačná komisia sa
uznáša o výsledku kvalifikačnej skúšky väčšinou hla-
sov všetkých členov. Člen kvalifikačnej komisie sa
nesmie zdrža� hlasovania. Uznesenie kvalifikačnej ko-
misie znie „vyhovel“ alebo „nevyhovel“; uznesenie sa
vyhotoví písomne.

(3) Ak sa čakate¾ bezdôvodne alebo bez ospravedlne-
nia nezúčastní na kvalifikačnej skúške v určenom
termíne, kvalifikačná komisia vydá rozhodnutie „nevy-
hovel“.

(4) Výsledok kvalifikačnej skúšky oznámi predseda

kvalifikačnej komisie čakate¾ovi ústne bezprostredne
po konaní kvalifikačnej skúšky a generálnemu proku-
rátorovi písomne najbližší pracovný deň po konaní
kvalifikačnej skúšky.

§ 7

(1) Ak čakate¾ úspešne vykoná kvalifikačnú skúšku,
generálna prokuratúra mu vydá osvedčenie o kvalifi-
kačnej skúške a vedúci služobného úradu ho vymenu-
je do stálej štátnej služby odo dňa nasledujúceho po
dni, v ktorom vykonal kvalifikačnú skúšku.

(2) Ak čakate¾ nevyhovel požiadavkám kvalifikačnej
skúšky, generálna prokuratúra mu na základe jeho
písomnej žiadosti povolí opakova� kvalifikačnú skúš-
ku. Kvalifikačnú skúšku možno opakova� iba raz.
Žiados� o opakovanie kvalifikačnej skúšky musí čaka-
te¾ doruči� generálnej prokuratúre do 14 dní od urče-
ného termínu  konania kvalifikačnej skúšky.

(3) Opakovanú kvalifikačnú skúšku môže čakate¾
vykona� najskôr po troch mesiacoch a najneskôr do
šiestich mesiacov od neúspešného vykonania kvalifi-
kačnej skúšky. Čas do opakovanej kvalifikačnej skúš-
ky je pokračovaním prípravnej štátnej služby. Opako-
vanú  kvalifikačnú skúšku čakate¾ vykoná pred
kvalifikačnou komisiou v inom zložení ako pri prvej
kvalifikačnej skúške.

(4) Na opakovanú kvalifikačnú skúšku sa vz�ahuje
ustanovenie § 6. Po úspešnom vykonaní kvalifikačnej
skúšky sa postupuje pod¾a odseku 1.

(5) Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa vz�ahujú aj na
čakate¾a, ktorý sa bezdôvodne alebo bez ospravedlne-
nia nezúčastní na kvalifikačnej skúške v určenom ter-
míne (§ 6 ods. 3).

TRETIA  ČASŤ

ODBORNÁ PRÍPRAVA ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA
V STÁLEJ ŠTÁTNEJ SLUŽBE

§ 8

Prehlbovanie kvalifikácie

(1) Štátny zamestnanec, ktorý vykonáva na proku-
ratúre stálu štátnu službu, je povinný zúčastňova� sa
na vzdelávaní zameranom na priebežné udržiavanie,
zdokona¾ovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí
a schopností potrebných na výkon činností pod¾a slu-
žobného zaradenia.

(2) Druhy a formy prehlbovania kvalifikácie štátne-
ho zamestnanca, ktorý vykonáva na prokuratúre stálu
štátnu službu, určí služobný predpis, ktorý vydá ge-
nerálny prokurátor.

§ 9

Funkčné vzdelávanie

(1) Štátny zamestnanec, ktorý vykonáva na proku-
ratúre stálu štátnu službu a pripravuje sa na výkon

5) § 24 zákona č. 312/2001 Z. z.
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riadiacej činnosti, je povinný zúčastňova� sa na funk-
čnom vzdelávaní.

(2) Podrobnosti o funkčnom vzdelávaní štátnych za-
mestnancov na prokuratúre a o jeho skončení ustano-
ví všeobecne záväzný právny predpis.6)

ŠTVRTÁ ČASŤ

ODBORNÁ PRÍPRAVA ZAMESTNANCA
VO VEREJNEJ SLUŽBE

Adaptačné vzdelávanie

§ 10

(1) Zamestnanec vo verejnej službe je povinný zú-
častňova� sa na odbornej príprave, ktorej účelom je
získanie osobitných kvalifikačných predpokladov po-
trebných na výkon činnosti na prokuratúre. Odborná
príprava zamestnanca vo verejnej službe sa vykonáva
pod doh¾adom školite¾a, ktorého určí zamestnávate¾.

(2) Odborná príprava zamestnanca vo verejnej služ-
be zahŕňa
a) adaptačné vstupné vzdelávanie,
b) adaptačné kvalifikované vzdelávanie.

§ 11

(1) Účelom adaptačného vstupného vzdelávania je
získanie podrobných vedomostí
a) o predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany

zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi,
b) o právnej ochrane osobných údajov v informačných

systémoch,
c) o registratúrnom poriadku na prokuratúre,
d) o pracovnom poriadku pre zamestnancov prokura-

túry,
e) o organizačnom poriadku zamestnávate¾a.

(2) Adaptačné vstupné vzdelávanie sa končí v rámci
skúšobnej lehoty pohovorom s nadriadeným.

§ 12

(1) Účelom adaptačného kvalifikovaného vzdeláva-
nia je získanie
a) základných vedomostí

1. o ústavnom práve, trestnom práve, občianskom
práve, obchodnom práve, finančnom práve,
správnom práve a pracovnom práve,

2. o organizácii, štruktúre a pôsobnosti štátnych
orgánov,

b) podrobných vedomostí
1. o pôsobnosti prokuratúry, jej organizácii a riadení,
2. o právnom postavení zamestnanca vo verejnej

službe,
3. o etike práce zamestnanca vo verejnej službe,
4. o služobných predpisoch týkajúcich sa zamest-

nanca vo verejnej službe,
5. o úradných postupoch pri vybavovaní
   pridelenej agendy,

c) schopnosti využíva� získané vedomosti v praxi,
d) administratívnych a organizačných zručností pri

vybavovaní pridelenej agendy.

(2) Adaptačné kvalifikované vzdelávanie sa končí
kvalifikačnou skúškou.

Kval i f ikačná skúška
a kval i f ikačná komisia

§ 13

(1) Účelom kvalifikačnej skúšky je overi�, či zamest-
nanec vo verejnej službe má poznatky a či je schopný
využíva� vedomosti získané v priebehu odbornej prí-
pravy pri vykonávaní činností pod¾a svojho pracovné-
ho zaradenia.

(2) Kvalifikačná skúška sa vykonáva ústne, a to
najskôr po jednom roku pracovného pomeru na pro-
kuratúre, najneskôr však do dvoch rokov od vzniku
pracovného pomeru na prokuratúre. Zamestnávate¾
písomne oznámi zamestnancovi vo verejnej službe ter-
mín konania kvalifikačnej skúšky aspoň dva mesiace
predo dňom konania tejto skúšky.

§ 14

(1) Kvalifikačnú skúšku skladá zamestnanec vo ve-
rejnej službe pred kvalifikačnou komisiou zriadenou
zamestnávate¾om.

(2) Kvalifikačná komisia má najmenej troch členov.
Členov kvalifikačnej komisie a jej predsedu vymenúva
a odvoláva zamestnávate¾.

(3) Kvalifikačná komisia je schopná uznáša� sa, ak
sú prítomní všetci jej členovia. Kvalifikačná komisia sa
uznáša o výsledku kvalifikačnej skúšky väčšinou hla-
sov všetkých členov. Člen kvalifikačnej komisie sa
nesmie zdrža� hlasovania. Uznesenie kvalifikačnej ko-
misie znie „vyhovel“ alebo „nevyhovel“; uznesenie sa
vyhotoví písomne.

(4) Ak zamestnanec vo verejnej službe úspešne vy-
koná kvalifikačnú skúšku, zamestnávate¾ mu vydá
osvedčenie o kvalifikačnej skúške.

(5) Ak zamestnanec vo verejnej službe nevyhovel
požiadavkám kvalifikačnej skúšky, zamestnávate¾ mu
na základe jeho písomnej žiadosti povolí opakova�
kvalifikačnú skúšku. Kvalifikačnú skúšku možno opa-
kova� iba raz.

(6) Podrobnosti o kvalifikačnej komisii a kvalifikač-
nej skúške upraví služobný predpis, ktorý vydá gene-
rálna prokuratúra.

§ 15

Prehlbovanie kvalifikácie

(1) Zamestnanec vo verejnej službe je povinný zú-
častňova� sa na vzdelávaní zameranom na priebežné
udržiavanie, zdokona¾ovanie a dopĺňanie požadova-

6) § 14 ods. 8 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení zákona č. 143/2002 Z. z.
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ných vedomostí a schopností potrebných na výkon
činností pod¾a pracovného zaradenia.

(2) Druhy a formy prehlbovania kvalifikácie zamest-
nanca vo verejnej službe určí služobný predpis, ktorý
vydá generálny prokurátor.

Osobitné ustanovenia

§ 16

Ustanovenia § 12 až 14 sa nevz�ahujú na zamest-
nanca vo verejnej službe, ktorý vykonáva remeselné,
manuálne alebo manipulačné pracovné činnosti s pre-
vahou fyzickej práce.

§ 17

(1) Zamestnávate¾om zamestnanca, ktorý vykonáva
verejnú službu na generálnej prokuratúre, je generál-
na prokuratúra.

(2) Zamestnávate¾om zamestnanca, ktorý vykonáva
verejnú službu na krajskej prokuratúre, je krajská
prokuratúra.

(3) Zamestnávate¾om zamestnanca, ktorý vykonáva
verejnú službu na okresnej prokuratúre, je krajská
prokuratúra, do územnej pôsobnosti ktorej patrí ok-
resná prokuratúra, na ktorej vykonáva verejnú služ-
bu.

(4) Zamestnávate¾om zamestnanca, ktorý vykonáva
verejnú službu na vyššej vojenskej prokuratúre, je
vyššia vojenská prokuratúra.

(5) Zamestnávate¾om zamestnanca, ktorý vykonáva
verejnú službu na vojenskej obvodnej prokuratúre, je
vojenská obvodná prokuratúra.

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 18

Zamestnanec, ktorý bol 1. apríla 2002 v pracovnom
pomere k prokuratúre a  ktorý sa  stal pod¾a  osobit-
ného zákona7)  na prechodné obdobie štátnym zamest-
nancom v dočasnej štátnej službe, absolvuje odborné
vzdelávanie pod¾a tohto zákona v rozsahu určenom
v § 4. Absolvovanie tohto odborného vzdelávania a je-
ho skončenie odbornou skúškou pred osobitnou kva-
lifikačnou komisiou na prokuratúre nahrádza odborné
vzdelávanie pod¾a osobitných predpisov a je podmien-
kou na vymenovanie zamestnanca do stálej štátnej
služby na prokuratúre.

§ 19

(1) Zamestnanec, ktorý bol 1. apríla 2002 v pracov-
nom pomere k prokuratúre a ktorý sa stal pod¾a
osobitného zákona8) zamestnancom vykonávajúcim
verejnú službu, absolvuje odbornú prípravu pod¾a
§ 12. Kvalifikačnú skúšku pod¾a tohto zákona vykoná
najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti
tohto zákona.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevz�ahuje na zamest-
nanca vo verejnej službe, ktorý vykonáva remeselné,
manuálne alebo manipulačné pracovné činnosti s pre-
vahou fyzickej práce.

§ 20

Účinnos�

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. septembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

7) § 154 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8) § 54 ods. 1 zákona č. 313/2001 Z. z.
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460

Z Á K O N

z 2. júla 2002

o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich
medzinárodný mier a bezpečnos� 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

§ 1 

Predmet zákona

Tento zákon upravuje vykonávanie medzinárodných
sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpeč-
nos�, ako aj pôsobnos� orgánov štátnej správy pri
ukladaní sankcií za porušenie povinností pod¾a tohto
zákona v oblasti obchodu a nefinančných služieb,
v oblasti finančných služieb, v oblasti dopravy, pôšt
a telekomunikácií, v oblasti technickej infraštruktúry,
v oblasti vedeckotechnických, kultúrnych a športo-
vých stykov.

§ 2

Prijatie sankcií

(1) Ak Bezpečnostná rada Organizácie Spojených
národov alebo Rada Európskej únie (ïalej len „medzi-
národný orgán“) prijme rozhodnutie o medzinárod-
ných sankciách na účel zachovania alebo obnovenia
medzinárodného mieru a bezpečnosti, ktoré spočívajú
v obmedzeniach, príkazoch alebo zákazoch uvedených
v § 4 až 8; medzinárodné sankcie sa v Slovenskej re-
publike vyhlásia nariadením vlády Slovenskej repub-
liky.

(2) Ak medzinárodný orgán zruší rozhodnutie o me-
dzinárodných sankciách, ktoré prispeli k zachovaniu
alebo obnoveniu medzinárodného mieru a bezpečnos-
ti, vláda Slovenskej republiky zruší nariadenie vydané
pod¾a odseku 1.

(3) Každý je povinný dodržiava� medzinárodné sank-
cie vyhlásené vládou Slovenskej republiky pod¾a tohto
zákona.

§ 3

Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie
a) medzinárodnou sankciou súhrn obmedzení, príka-

zov alebo zákazov zavedených na účel zachovania

alebo obnovenia medzinárodného mieru a bezpeč-
nosti, ktoré vyplývajú
1. z rozhodnutia Bezpečnostnej rady Organizácie

Spojených národov prijatých pod¾a čl. 41 Charty
Organizácie Spojených národov (ïalej len „roz-
hodnutie“), alebo

2. zo spoločných pozícií Rady Európskej únie, ku
ktorým sa Slovenská republika na základe výzvy
Rady Európskej únie pripojila (ïalej len „spoločná
pozícia“),

b) sankcionovaným územím v rozhodnutí alebo v spo-
ločnej pozícii určené územie úplne alebo čiastočne
ovládané sankcionovanou osobou vrátane vzdušné-
ho priestoru a pobrežných vôd, 

c) sankcionovanou osobou osoba, ktorá je určená roz-
hodnutím alebo spoločnou pozíciou
1. fyzická osoba žijúca na sankcionovanom území, 
2. iná fyzická osoba alebo iná organizovaná moc a jej

predstavitelia obvykle sa zdržujúca na sankciono-
vanom území s výnimkou občanov Slovenskej re-
publiky,

3. právnická osoba so sídlom na sankcionovanom
území,

d) slovenskou osobou
1. Slovenská republika,
2. občan Slovenskej republiky,
3. iná fyzická osoba zdržujúca sa na území Sloven-

skej republiky pod¾a osobitného zákona,1)
4. právnická osoba2) so sídlom na území Slovenskej

republiky vrátane jednotiek územnej samosprá-
vy,3)

e) tovarom každá hnute¾ná vec vrátane surovín
a elektrickej energie, výrobky alebo služby s výnim-
kou predmetov kultúrnej hodnoty bez oh¾adu na
ich odplatné alebo bezodplatné poskytnutie, 

f) sankcionovaným tovarom v rozhodnutí alebo v spo-
ločnej pozícii určený tovar, ktorý vlastní, drží alebo
inak ovláda sankcionovaná osoba,

g) slovenským tovarom tovar, ktorý vlastní, drží alebo
inak ovláda slovenská osoba,

h) iným tovarom tovar, ktorý nie je slovenským tova-
rom ani sankcionovaným tovarom,

i) dopravným prostriedkom zariadenie, ktoré je spô-
sobilé prepravova� najmä osoby, batožinu, tovar
pod¾a písmena e) alebo poštové zásielky,

1) Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 18 Občianskeho zákonníka.
3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z.
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j) dopravným prostriedkom sankcionovanej osoby aj
dopravný prostriedok plávajúci pod vlajkou, imatri-
kulovaný, vlastnený, držaný, používaný alebo inak
ovládaný sankcionovanou osobou alebo v jej pro-
spech,

k) slovenským dopravným prostriedkom aj dopravný
prostriedok plávajúci pod vlajkou, imatrikulovaný,
vlastnený, držaný, používaný alebo inak ovládaný
slovenskou osobou alebo v jej prospech,

l) iným dopravným prostriedkom dopravný prostrie-
dok, ktorý nie je slovenským dopravným prostried-
kom ani dopravným prostriedkom sankcionovanej
osoby,

m) predmetom kultúrnej hodnoty
1. umelecké dielo a predmety múzejnej hodnoty

a galerijnej hodnoty,4)
2. národná kultúrna pamiatka5) a jej súbory,
3. historické knižničné dokumenty a historické

knižničné fondy,6)
4. evidovaný majetok cirkví a náboženských spoloč-

ností,7)
5. archívne dokumenty,8)

n) ovládaním účinná faktická alebo právna možnos�
svojím konaním zásadným spôsobom ovplyvňova�
konanie inej osoby, používanie alebo využívanie veci
alebo priebeh udalostí na určitom území,

o) implementačným nariadením rozhodnutie medziná-
rodného orgánu, ktorým sa zaviedol rozsah medzi-
národných sankcií sankcionovaného územia alebo
sankcionovanej osoby.

§ 4

Obchod a nefinančné služby

Medzinárodnou sankciou v oblasti obchodu a nefi-
nančných služieb je najmä obmedzenie, príkaz alebo
zákaz
a) dovozu9) alebo kúpy sankcionovaného tovaru, jeho

predaja alebo akéhoko¾vek iného nakladania s ním
slovenskými osobami alebo na slovenskom území,

b) vývozu10) predaja alebo umožnenia iného naklada-
nia so slovenským tovarom sankcionovanou oso-
bou alebo na sankcionovanom území,

c) prepravy slovenského tovaru cez sankcionované
územie a sankcionovaného tovaru cez územie Slo-
venskej republiky,

d) prepravy iného tovaru cez územie Slovenskej re-
publiky na sankcionované územie alebo určeného
sankcionovanej osobe,

e) poskytovania akéhoko¾vek iného plnenia sloven-
skými osobami na prospech sankcionovanej osoby

na sankcionovanom území vrátane uzatvárania ob-
chodov s nimi,

f) poskytovania ubytovacích alebo stravovacích slu-
žieb sankcionovanej osobe na území Slovenskej
republiky, alebo

g) poskytovania služieb cestovného ruchu slovenskou
osobou občanom Slovenskej republiky na sankcio-
novanom území.

§ 5

Finančné služby

Medzinárodnou sankciou v oblasti finančných slu-
žieb je najmä obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a) prevodu peňažných prostriedkov z účtov vedených

a na účty vedené v bankách alebo v pobočkách za-
hraničných bánk pre sankcionované osoby, ktorý
sa vykonáva na území Slovenskej republiky alebo
ktorý vykoná občan Slovenskej republiky, iná fyzic-
ká osoba zdržujúca sa na území Slovenskej repub-
liky alebo právnická osoba so sídlom na území
Slovenskej republiky,

b) úročenia peňažných prostriedkov na účtoch pod¾a
písmena a),

c) akéhoko¾vek iného poskytnutia peňažných pro-
striedkov, finančných a ekonomických zdrojov slo-
venskými osobami alebo z územia Slovenskej re-
publiky sankcionovanej osobe, alebo

d) uzatvárania alebo plnenia z poistných zmlúv v pro-
spech sankcionovanej osoby.

§ 6

Doprava, pošty a telekomunikácie

(1) Medzinárodnou sankciou v oblasti dopravy je
najmä obmedzenie, príkaz alebo zákaz 
a) vstupu slovenských dopravných prostriedkov na

sankcionované územie,
b) vstupu iných dopravných prostriedkov na územie

Slovenskej republiky alebo z územia Slovenskej
republiky na sankcionované územie, alebo zo sank-
cionovaného územia na územie Slovenskej republi-
ky, ak je dôvodné podozrenie, že sa v dopravnom
prostriedku prepravuje sankcionovaný tovar alebo
sankcionovaná osoba,

c) prekročenie štátnych hraníc Slovenskej republiky
dopravnými prostriedkami sankcionovanej osoby
na účel prechodu cez územie Slovenskej republiky,
vstupu na územie Slovenskej republiky alebo vý-
stupu z územia Slovenskej republiky,

  4) Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení zákona č. 387/2001
Z. z.

  5) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
  6) § 19 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej

starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.
  7) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
  8) Zákon č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.
  9) § 2 písm. n) zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z. z.
10) § 2 písm. o) zákona č. 238/2001 Z. z. 
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d) akéhoko¾vek fyzického alebo právneho disponova-
nia s dopravnými prostriedkami sankcionovanej
osoby, ktorá sa nachádza na území Slovenskej re-
publiky,

e) poskytnutia slovenských dopravných prostriedkov
sankcionovanej osobe, alebo

f) vykonávania opráv a úprav a poskytovania náhrad-
ných dielov, súčiastok alebo náradia potrebného na
opravy alebo úpravy dopravných prostriedkov
sankcionovanej osobe.

(2) Medzinárodnou sankciou v oblasti pošty a tele-
komunikácií je najmä obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a) prijatia na prepravu z územia, na územie alebo cez

územie Slovenskej republiky listových, balíkových
a iných zásielok prepravovaných poštovým podni-
kom11) na sankcionované územie alebo určené
sankcionovanej osobe,

b) poskytnutia telefónneho, telegrafného alebo iného
podobného spojenia so sankcionovanou osobou
alebo so sankcionovaným územím,

c) rádiového, televízneho alebo iného vysielania12) na
sankcionované územie.

§ 7

Technická infraštruktúra

Medzinárodnou sankciou v oblasti technickej infra-
štruktúry je najmä obmedzenie, príkaz alebo zákaz
dodávok energie, surovín, strojov, ich častí a súčastí,
materiálov, počítačového vybavenia vrátane technoló-
gií a vedomostí a iných zariadení potrebných na ich
výrobu z územia alebo cez územie Slovenskej republi-
ky sankcionovanej osobe alebo na sankcionované úze-
mie.

§ 8

Vedecko-technické, kultúrne a športové styky

(1) Medzinárodnou sankciou v oblasti vedecko-tech-
nických stykov je najmä obmedzenie, príkaz alebo
zákaz
a) vykonávania vedeckých výskumov alebo technic-

kých výskumov, programov alebo projektov, na kto-
rých sa spoločne podie¾ajú slovenské osoby a sank-
cionovaná osoba,

b) poskytnutia prístrojov a zariadení slovenskými
osobami alebo z územia Slovenskej republiky sank-
cionovanej osobe na účel ich použitia na vedecký
výskum alebo technický výskum, program alebo
projekt,

c) poskytnutia informácií o vedeckých výskumoch

a technických výskumoch, o programoch a projek-
toch slovenských osôb a ich výsledkoch akouko¾-
vek formou vrátane poskytovania informácií pro-
stredníctvom faxu, elektronického prostriedku
alebo telefónom sankcionovanej osobe alebo na
sankcionované územie, ak nie sú tieto údaje verej-
ne13) dostupné, alebo

d) poskytnutia patentov a patentových práv14) sloven-
ských osôb sankcionovanej osobe.

(2) Medzinárodnou sankciou v oblasti kultúrnych
stykov je najmä obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a) poskytnutia predmetov kultúrnej hodnoty sloven-

skými osobami alebo zo slovenského územia sank-
cionovanej osobe alebo na sankcionované územie,

b) prijímania predmetov kultúrnej hodnoty sloven-
skými osobami alebo na slovenskom území od
sankcionovanej osoby alebo zo sankcionovaného
územia, ak nejde o krátkodobé prijatie na účel zá-
chrany, ochrany alebo uchovania predmetov kul-
túrnej hodnoty bezprostredne ohrozených ozbroje-
ným konfliktom alebo živelnou katastrofou alebo
o navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty sloven-
skej osobe,

c) uskutočnenia verejného kultúrneho podujatia15)
slovenskými osobami len pre sankcionovanú osobu
alebo na sankcionovanom území, alebo

d) poskytnutia autorských a iných vecne príbuzných
práv16) slovenských osôb sankcionovanej osobe.

(3) Medzinárodnou sankciou v oblasti športových
stykov je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a) účasti osôb alebo skupín osôb reprezentujúcich

sankcionovanú osobu na športových podujatiach,
ktoré sú usporiadané na území Slovenskej republi-
ky alebo slovenskými osobami,

b) účasti slovenských osôb alebo skupín osôb repre-
zentujúcich Slovenskú republiku na športových
podujatiach usporiadaných sankcionovanou oso-
bou alebo na sankcionovanom území.

§ 9

Výnimky zo sankčného režimu

Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú na
a) poskytnutie zdravotnej starostlivosti,17)
b) humanitárnu pomoc, ak táto nie je obmedzená

rozhodnutím, záväznou rezolúciou alebo spoločnou
pozíciou príslušných medzinárodných orgánov (§ 2
ods. 1); za takúto pomoc sa považujú najmä dodáv-
ky
1. potravín,
2. ošatenia,

11) § 5 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.
12) Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001

Z. z.
13) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
14) Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon).
15) Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
16) Zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona

č. 234/2000 Z. z.
17) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 
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3. liekov,
4. zdravotného materiálu, alebo
5. iných humanitárnych potrieb na ochranu zdravia

a záchranu života osôb nezúčastňujúcich sa na
činnostiach, za ktoré bola uložená medzinárodná
sankcia,

c) poskytovanie dávok sociálnej pomoci, štátnych so-
ciálnych dávok, dávok dôchodkového poistenia, dá-
vok nemocenského poistenia, hmotného zabezpe-
čenia uchádzačov o zamestnanie a na platby
poistného na sociálne zabezpečenie a na príspevok
na štátnu politiku zamestnanosti a poistného na
všeobecné zdravotné poistenie,

d) poskytovanie mzdy, náhrady mzdy, odstupného
a odchodného a ïalších platieb vyplývajúcich
z pracovného alebo obdobného pracovnoprávneho
vz�ahu,

e) poskytovanie výživného,
f) náhradu škody spôsobenej činnos�ou, ktorá nie je

v príčinnej súvislosti s vykonaním medzinárod-
ných sankcií na základe tohto zákona, a na výplatu
poistného s tým spojeného,

g) získanie vecí zdedených po sankcionovanej osobe,
h) úhradu poh¾adávky sankcionovanou osobou, ak

táto nevznikla porušením medzinárodných sankcií,
alebo

i) na výkon rozhodnutia a na všeobecné záväzky vy-
plývajúce z medzinárodných zmlúv.

§ 10

Správne delikty

(1) Za porušenie obmedzenia, príkazu alebo zákazu
pod¾a § 4 až 8 vyhláseného nariadením vlády možno
uloži� právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je
podnikate¾om pod¾a osobitného zákona,18)
a) pokutu do 5 000 000 Sk,
b) prepadnutie veci.

(2) Fyzickej osobe, ktorá vlastní alebo oprávnene
drží práva k priemyselnému a inému duševnému
vlastníctvu14),16) a porušila obmedzenie, príkaz alebo
zákaz uvedený v § 8 ods. 1 písm. d) a v § 8 ods. 2
písm. d), možno uloži� pokutu do 100 000 Sk.

(3) Ak konaním pod¾a odseku 1 došlo k porušeniu
alebo ohrozeniu obzvláš� dôležitých zahraničnopolitic-
kých alebo bezpečnostných záujmov Slovenskej re-
publiky, možno uloži� pokutu do 20 000 000 Sk.

(4) Sankciu možno uloži� do troch rokov odo dňa,
keï sa orgán príslušný na rozhodnutie o uložení sank-
cie dozvedel o tom, kto sa dopustil konania pod¾a
odsekov 1 až 3, najneskôr však do desiatich rokov odo
dňa, keï ku konaniu došlo. Pri ukladaní sankcií sa
prihliada na závažnos�, spôsob, čas trvania a následky
protiprávneho konania.

 (5) Prepadnutie veci možno uloži� samostatne ale-
bo s pokutou. Prepadnutie veci možno uloži�, ak je vec
vo vlastníctve osoby, ktorá porušila obmedzenie alebo
zákaz pod¾a § 4 až 8 tohto zákona vyhláseného v na-
riadení vlády a
a) bola použitá alebo určená na spáchanie protipráv-

neho konania porušujúceho tieto povinnosti,
b) bola získaná takýmto konaním alebo ako odmena

zaň, alebo
c) bola nadobudnutá za vec uvedenú pod písme-

nom b).

 (6) Vlastníkom prepadnutej veci sa stáva štát.

 (7) Orgánom príslušným na rozhodnutie pod¾a od-
sekov 1 a 2 je v rozsahu svojej pôsobnosti19)
a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
b) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slo-

venskej republiky,
c) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
d) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky,
e) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
f) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej repub-

liky.

 (8) Ak vec nepatrí do pôsobnosti orgánov uvede-
ných v odseku 3, je orgánom príslušným na rozhod-
nutie pod¾a odsekov 1 a 2 Ministerstvo financií Sloven-
skej republiky.

 (9) Orgán príslušný na rozhodnutie vo veci je po-
vinný pred vydaním rozhodnutia vyžiada� si vyjadrenie
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
o rozsahu a intenzite porušenia zahraničnopolitic-
kých alebo bezpečnostných záujmov Slovenskej re-
publiky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej
republiky je povinné zasla� vyjadrenie orgánu do de-
siatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vyjad-
renie.

(10) Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

(11) Na konanie o uložení sankcie pod¾a odsekov 1
a 2 sa vz�ahujú všeobecné predpisy o správnom kona-
ní,20) ak tento zákon neustanovuje inak; rozklad poda-
ný proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.

Spoločné a zrušovacie  ustanovenie

§ 11

Podrobnosti o sankcionovanej osobe a o sankciono-
vanom území, na ktoré sa vz�ahuje nariadenie vlády,
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vy-
dá Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republi-
ky.

18) § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
19) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
20) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Čiastka 176 Zbierka zákonov č. 460/2002 Strana 4605



§ 12

Zrušuje sa:
1. § 56a zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych sty-

koch so zahraničím v znení zákona č. 483/2001
Z. z.

2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/2002

Z. z., ktorým sa vyhlasujú sankcie Rady bezpečnos-
ti Organizácie Spojených národov.

§ 13

Účinnos�

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. septembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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461

Z Á K O N

z 2. júla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.
o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z.

a o doplnení zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení
zákona č. 502/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 1 znie:
„(1) Úrad vlády vykonáva kontrolu

a) plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy,
b) plnenia úloh z uznesení vlády,
c) efektívnosti štátnej správy,
d) vybavovania petícií2) a s�ažností.3)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
„2) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona

č. 242/1998 Z. z.
 3) Zákon č. 152/1998 Z. z. o s�ažnostiach.“.

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

„(2) Úrad vlády vykonáva na základe rozhodnutia
vlády kontrolu efektívnosti využitia prostriedkov štát-
neho rozpočtu určených na plnenie úloh štátnej správy
vrátane prostriedkov poskytnutých zo zahraničia.

 (3) Úrad vlády na základe odseku 2 plní úlohy súvi-
siace s kontrolou a ochranou finančných záujmov Eu-
rópskeho spoločenstva a na ten účel spolupracuje
s Európskym úradom pre boj proti podvodom.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

3. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

„§ 2a

(1) Kontrola efektívnosti štátnej správy je činnos�,
ktorou sa zis�uje
a) vz�ah medzi plánovaným a skutočným výsledkom

činnosti kontrolovaného subjektu vzh¾adom na po-
užité zdroje,

b) spôsob riadenia a jeho vz�ah k dosahovaniu pláno-
vaného výsledku činnosti kontrolovaného subjek-
tu.

(2) Cie¾om kontroly efektívnosti štátnej správy je
zisti� možnos� minimalizácie zdrojov pri dosiahnutí
požadovaných výsledkov činnosti štátnej správy.

(3) Kontrola efektívnosti štátnej správy sa vykonáva
zis�ovaním, analyzovaním
a) systému štátnej správy, jej jednotlivých úsekov

a organizačných zložiek,
b) vz�ahu medzi rozsahom činností štátnej správy, ich

usporiadaním a organizačným zabezpečením tých-
to činností,

c) metód riadenia v štátnej správe,
d) využívania ¾udských zdrojov a technických pro-

striedkov,
e) toku informácií v štátnej správe.

(4) Kontrola efektívnosti štátnej správy sa realizuje
formou kontroly efektívnosti činnosti
a) kontrolovaného subjektu zameranej na jeho orga-

nizáciu alebo jeho čas�,
b) systémového charakteru zameranej na výkon urči-

tej činnosti v rámci viacerých kontrolovaných sub-
jektov.“.

Čl. II

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení
zákona č. 434/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 1 ods. 4 sa na konci pripájajú slová „a kultúry“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. septembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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462

Z Á K O N

z 9. júla 2002

o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

§ 1

Účel a predmet

Pre zmiernenie krívd spôsobených komunistickým
režimom v rokoch 1948 — 1989 politickým väzňom na
Slovensku vymedzuje tento zákon v nadväznosti na
zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení
neskorších predpisov oprávnené osoby, rozsah a spô-
sob poskytnutia jednorazového finančného príspevku
(ïalej len „príspevok“) politickým väzňom a ich rodin-
ným príslušníkom a orgán príslušný na poskytnutie
príspevku.

§ 2

Oprávnené osoby

(1) Oprávnenou osobou je občan Slovenskej repub-
liky, ktorý bol väznený aspoň tri mesiace a bol Minis-
terstvom spravodlivosti Slovenskej republiky rehabili-
tovaný pod¾a osobitného predpisu.1) 

(2) Ak bola oprávnená osoba pod¾a odseku 1 väznená
aspoň jeden rok, nárok na príspevok (ïalej len „nárok“)
prechádza jej smr�ou na vdovu a vdovca, aj keï uza-
vreli nové manželstvo a ak ho niet, na deti.

(3) Osoby pod¾a odseku 2 musia by� ku dňu účin-
nosti tohto zákona občanmi Slovenskej republiky
a musia ma� na jej území trvalý pobyt.

§ 3

Uplatnenie nároku

(1) O poskytnutí príspevku rozhoduje a príspevok
vypláca Sociálna pois�ovňa (ïalej len „príslušný or-
gán“). Na konanie pod¾a tohto zákona sa vz�ahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zá-
kon neustanovuje inak.

(2) Oprávnená osoba môže uplatni� písomne nárok
na príslušnom orgáne, a to najneskôr do 31. decembra
2003, inak nárok zaniká. Príslušný orgán rozhodne
o nároku najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia
žiadosti.

(3) Oprávnená osoba je povinná k žiadosti pripoji�
doklady preukazujúce opodstatnenos� jej nároku.

(4) Proti rozhodnutiu orgánu uvedenému v odseku 1
možno poda� opravný prostriedok na Najvyšší súd
Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu.2) 

(5) Konanie pod¾a tohto zákona je oslobodené od
správnych poplatkov a súdnych poplatkov.

(6) Príspevok poskytnutý oprávneným osobám ne-
podlieha dani z príjmov fyzických osôb, nezahŕňa sa
do vymeriavacieho základu na výpočet zdravotného
poistenia ani do príjmu rozhodujúceho na účely po-
skytnutia sociálnych dávok okrem príspevku poskyto-
vaného pod¾a § 4 ods. 2.

§ 4

Výška príspevku

(1) Výška príspevku oprávnenej osoby, ktorá bola
väznená aspoň jeden rok, je 80 000 Sk. Za každý
začatý rok od druhého roku väznenia sa príspevok
zvyšuje o 3 000 Sk za rok.

(2) Výška príspevku osôb uvedených v § 2 ods. 2 je
polovica príspevku pod¾a odseku 1. Ak majú nárok
viaceré osoby, rozdelí sa príspevok medzi ne rovnakým
dielom.

(3) Výška príspevku oprávnenej osoby, ktorá bola
väznená aspoň tri mesiace, je 20 000 Sk.

§ 5

Účinnos�

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. septembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

1) Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.
2) § 250l až 250s Občianskeho súdneho poriadku.
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463

Z Á K O N

z  10. júla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb.
o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej ná-
rodnej rady č. 72/1992 Zb., zákona Slovenskej národ-
nej rady č. 317/1992 Zb., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 44/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 122/1996 Z. z., zákona
č. 219/1999 Z. z., zákona č. 339/2000 Z. z., zákona
č. 58/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z. a zákona
č. 560/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) poplatok za pobyt v kúpe¾nom mieste alebo mieste

sústredeného cestovného ruchu,“.

2. Nadpis § 5 znie:
„Poplatok za pobyt v kúpe¾nom mieste alebo mieste

sústredeného cestovného ruchu“.

3. V § 5 ods. 1 prvá veta znie:
„Poplatok za pobyt v kúpe¾nom mieste alebo mieste
sústredeného cestovného ruchu platí fyzická osoba,
ktorá sa v takomto mieste prechodne ubytuje v zaria-
dení poskytujúcom služby prechodného ubytovania na
účely rekreácie alebo zdravotnej starostlivosti alebo

z dôvodu plnenia pracovných povinností alebo výkonu
podnikate¾skej činnosti.“.

4. V § 5 ods. 4 sa na konci prvej vety vkladá bodko-
čiarka a slová „za deň pobytu sa považujú aj deň
príchodu a deň odchodu“ a druhá veta sa vypúš�a.

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa spl-
nomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej repub-
liky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej
rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch, ako
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slo-
venskej národnej rady č. 72/1992 Zb., zákonom Slo-
venskej národnej rady č. 317/1992 Zb., zákonom Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z. z.,
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
č. 122/1996 Z. z., zákonom č. 219/1999 Z. z., záko-
nom č. 339/2000 Z. z., zákonom č. 58/2001 Z. z.,
zákonom č. 223/2001 Z. z., zákonom č. 560/2001 Z. z.
a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. septembra
2002.

Rudolf Schuster v. r

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v r.
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464

Z Á K O N

z 10. júla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore sa
mení a dopĺňa takto:

1. § 3 znie:

„§ 3

(1) Členmi Komory sú fyzické osoby a právnické oso-
by, ktorým bolo vydané osvedčenie o odbornej spôso-
bilosti v oblasti lesníctva pod¾a osobitného predpisu,1)
a znalci z odboru oceňovania lesov.2)

(2) Členom Komory môže by�
a) fyzická osoba, ktorá nadobudla vysokoškolské

vzdelanie alebo úplné stredoškolské vzdelanie les-
níckeho smeru,

b) vlastník lesa, správca lesa alebo nájomca lesa,
c) iná právnická osoba vykonávajúca vzdelávacie, vý-

skumné, projekčné alebo ochranárske činnosti
v oblasti lesníctva.

(3) Členstvo v Komore osobám uvedeným v odse-
ku 1 vzniká dňom vydania príslušného osvedčenia
o odbornej spôsobilosti v oblasti lesníctva; ak ide
o znalcov, členstvo vzniká dňom zapísania do zoznamu
znalcov. Členstvo v Komore osobám uvedeným v odse-
ku 2 vzniká dňom schválenia písomnej prihlášky pred-

stavenstvom (§ 9 ods. 1). Členstvo v Komore sa zapi-
suje do zoznamu členov Komory.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
„1) § 3 ods. 4, § 9 ods. 2 a § 14 ods. 2 zákona Slovenskej národnej

rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe
lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.

 2) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona
č. 238/2000 Z. z.“.

2. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) poskytuje poradenstvo v oblasti lesníctva.“.

3. V § 5 písmeno b) znie:
„b) organizuje vzdelávaciu činnos� a skúšky odbornej

spôsobilosti,“.

4. § 5 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) vedie evidenciu vydaných osvedčení o odbornej

spôsobilosti v oblasti lesníctva.“.

5. § 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) V záujme presadzovania odbornosti môže Komo-

ra zaklada� profesné kluby a sekcie.“.

6. V § 8 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú slová
„a odvoláva ich z funkcie“.

7. V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: 
„Schva¾uje alebo zamieta prihlášky osôb uvedených
v § 3 ods. 2 za členov Komory a vedie zoznam členov
Komory.“.

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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