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Z Á K O N

z 19. augusta 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.
o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon č. 455/1991 Zb.

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.,
zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 340/2000 Z. z.
a zákona č. 416/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 úvodná veta znie: „Tento zákon sa
s výnimkou § 20 nevz�ahuje na“.

2. V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré
znejú:
„d) nákladnú cestnú dopravu vykonávanú cestnými

nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnos�
vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t,

e) osobnú cestnú dopravu vykonávanú cestnými
osobnými vozidlami, ktorých celková obsadite¾nos�
nepresahuje devä� osôb vrátane vodiča s výnimkou
vozidiel taxislužby.“.

3. V § 2 odseky 2 až 4 znejú :
„(2) Pod¾a tohto zákona sa povo¾uje podnikanie

v pravidelnej autobusovej doprave, v medzinárodnej
nepravidelnej autobusovej doprave, v medzinárodnej
nákladnej cestnej doprave a v medzinárodnej taxisluž-
be. Podnikanie v ostatnej cestnej doprave je živnos�ou
pod¾a osobitného predpisu.2)

 (3) Podnika� v cestnej doprave možno povoli� fyzic-
kej osobe alebo právnickej osobe, ktorá preukáže, že
okrem všeobecných podmienok podnikania pod¾a oso-
bitného predpisu3) spĺňa aj podmienku odbornej spô-
sobilosti a finančnej spo¾ahlivosti pod¾a tohto zákona.
Podmienku odbornej spôsobilosti právnickej osoby
musí spĺňa� jej zodpovedný zástupca (§ 3 ods. 2). Usta-
novenia osobitného predpisu o prekážkach v podnika-
ní4) sa vz�ahujú aj na podnikanie v cestnej doprave
pod¾a tohto zákona. Finančná spo¾ahlivos� je podmien-
kou aj na vydanie koncesnej listiny na podnikanie
v ostatnej cestnej doprave, ktorá je živnos�ou.

 (4) Správny orgán aspoň raz za pä� rokov od udele-
nia povolenia na podnikanie skúma, či sú splnené
podmienky pod¾a odseku 3. Ak zistí, že v čase kontroly
nie je splnená požiadavka finančnej spo¾ahlivosti, ale
vzh¾adom na celkové hospodárenie dopravcu možno
predpoklada�, že na základe finančného plánu bude
táto požiadavka splnená, môže urči� dodatočnú lehotu

na splnenie tejto podmienky, ktorá však nesmie pre-
kroči� dobu jedného roka.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 4 znejú:
„2) § 26 a príloha č. 3 skupina 314 — Ostatné por. č. 12 zákona

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zá-
kon) v znení neskorších predpisov.

 3) § 6 zákona č. 455/1991 Zb.
 4) § 8 zákona č. 455/1991 Zb.“.

4. V § 3 odseky 1 až 3 znejú:
„(1) Odborná spôsobilos� sa preukazuje osobitne pre

vnútroštátnu cestnú dopravu a osobitne pre medziná-
rodnú cestnú dopravu úspešným vykonaním písomnej
skúšky pred skúšobnou komisiou za účasti aspoň
dvoch členov tejto komisie. Hodnotenie písomnej skúš-
ky vykoná skúšobná komisia zriadená pod¾a tohto
zákona. Písomná skúška môže by� doplnená ústnou
skúškou. O potrebe vykona� ústnu skúšku rozhodne
skúšobná komisia na základe výsledkov písomnej
skúšky. Ústna skúška sa nemusí kona�, ak sa v pí-
somnej skúške dosiahol požadovaný výsledok.

 (2) Skúšobná komisia môže uzna� za odborne spô-
sobilého bez skúšky toho, kto
a) v rozsahu požadovaných odborných tém získal vy-

sokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské
vzdelanie alebo

b) má najmenej pä� rokov odbornej praxe v riadiacej
funkcii s náplňou činnosti v odbore cestnej dopra-
vy, od ktorej neuplynuli dva roky.

 (3) Tomu, kto nepreukáže, že je odborne spôsobilý,
možno povoli� podnika� v cestnej doprave, len ak na
podnikanie určí odborne spôsobilého zodpovedného
zástupcu. Na zodpovedného zástupcu sa vz�ahujú
ustanovenia osobitného predpisu.4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a) § 7 ods. 2 a § 11 zákona č. 455/1991 Zb.“.

5. V § 3 ods. 4 sa za slovo „preskúša“ vkladá slovo
„žiadate¾a“.

6. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 3a

Finančná spo¾ahlivos�

(1) Finančná spo¾ahlivos� je schopnos� žiadate¾a
o podnikanie finančne zabezpeči� začatie a riadne vy-
konávanie cestnej dopravy.

(2) Finančná spo¾ahlivos� sa preukazuje dostatoč-
ným vlastným imaním4b) účtovnej jednotky, ktoré musí
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dosiahnu� na prvé motorové vozidlo aspoň 9 000 EUR
a na každé ïalšie motorové vozidlo aspoň 5 000 EUR
a na vozidlo taxislužby aspoň 1 000 EUR alebo ich
ekvivalent v slovenských korunách. Ak ide o žiadate¾a
účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva, výška
vlastného imania sa zistí z riadnej účtovnej závierky
zostavenej za účtovné obdobie, to znamená zo súvahy
zostavenej k 31. decembru predchádzajúceho kalen-
dárneho roka. Ak ide o žiadate¾a účtujúceho v sústave
jednoduchého účtovníctva, výška vlastného imania sa
zistí k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho
roka ako rozdiel majetku celkom a záväzkov celkom.

(3) Ak žiadate¾ pri podaní žiadosti o povolenie podni-
ka� nepreukáže výšku vlastného imania spôsobom
pod¾a odseku 2, môže ju preukáza� výpisom z obchod-
ného registra s uvedením základného imania obchod-
nej spoločnosti, majetkovým priznaním nie starším
ako tri roky alebo zmluvou o ručení uzatvorenou
s bankou alebo s pobočkou zahraničnej banky, alebo
zmluvou o poistení s pois�ovňou, alebo zmluvou o kú-
pe prenajatej veci s obchodnou spoločnos�ou, ktorá sa
zaoberá prenajímaním vecí s možnos�ou ich odkúpe-
nia nájomcom a ktorá má s dopravcom zmluvu o kúpe
cestného motorového vozidla, na ktoré sa preukazova-
nie finančnej spo¾ahlivosti vz�ahuje.

(4) Podrobnosti o preukazovaní finančnej spo¾ahli-
vosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie :
„4b) § 6 ods. 4 Obchodného zákonníka.“.

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia
„Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra
č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných
komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení
neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
o premávke na pozemných komunikáciách v znení ne-
skorších predpisov.“.

8. § 7 vrátane nadpisu znie:

„§ 7

Dopravná licencia

„(1) Pravidelnú autobusovú dopravu je oprávnený
vykonáva� dopravca9) na základe dopravnej licencie,
ktorú ude¾uje a odníma správny orgán. Na každú auto-
busovú linku je potrebná samostatná dopravná licen-
cia; to neplatí na dopravnú licenciu, ktorú ude¾uje
obec pod¾a § 30.

 (2) Povoli� zriadenie autobusovej linky možno, ak
a) žiadate¾ spĺňa podmienky pod¾a § 2,
b) spôsob vedenia autobusovej linky zabezpečí účelne

a najmä vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej
doprave z celospoločenského h¾adiska hospodárne
uspokojenie predpokladaných prepravných potrieb
obyvate¾stva,

c) pravidelnú autobusovú dopravu na trase jej do-
pravnej cesty umožňuje stav a priepustnos� ciest,
bezpečnos� a plynulos� cestnej premávky,

d) na vykonávaní vnútroštátnej pravidelnej autobuso-

vej dopravy má záujem štát, samosprávny kraj ale-
bo obec,

e) žiadate¾ vlastní alebo má prenajatú technickú zá-
kladňu primeranú k zamýš¾anej prevádzke.

(3) Udelenie dopravnej licencie možno viaza� na spl-
nenie povinnosti. Predmetom splnenia povinnosti mô-
že by� výkon vo verejnom záujme, ktorý je dopravca
nútený prevzia� a ktorý by z h¾adiska svojich obchod-
ných záujmov nevykonal vôbec alebo nevykonal v po-
žadovanom rozsahu pre jeho ekonomickú nevýhod-
nos� (ïalej len „výkon vo verejnom záujme“).

(4) V rozhodnutí o udelení dopravnej licencie možno
žiadate¾ovi uloži� tiež povinnos�
a) uvies� druh autobusov,
b) zabezpeči� vedenie spoja v nadväznosti na iný druh

dopravy,
c) vies� na pravidelnej autobusovej linke určený mini-

málny počet spojov alebo maximálny počet spojov,
d) zabezpeči� prepravu zdravotne postihnutých osôb.

(5) Ak obsahom povinnosti je výkon vo verejnom
záujme, dopravcovi prináleží náhrada predpokladanej
straty. Náhrada predpokladanej straty sa dohodne
v zmluve o výkone vo verejnom záujme (§ 15).

(6) Dopravná licencia sa ude¾uje vo vnútroštátnej
pravidelnej autobusovej doprave na osem rokov, v me-
dzinárodnej pravidelnej autobusovej doprave na pä�
rokov, ak žiadate¾ nepožiada o kratší čas. Platnos�
dopravnej licencie zaniká uplynutím tohto času. Do-
pravná licencia sa udelí znova, ak sú splnené podmien-
ky pod¾a tohto zákona.

(7) Na dočasné prenechanie autobusovej linky iné-
mu dopravcovi,10) na zmenu trasy autobusovej linky
a na zmenu spôsobu vykonávania pravidelnej autobu-
sovej dopravy je potrebná zmena dopravnej licencie.
Na prevod autobusovej linky11) je potrebné odňatie
dopravnej licencie doterajšiemu dopravcovi a udelenie
dopravnej licencie inému dopravcovi. V prípade prevo-
du autobusovej linky na iného dopravcu možno nové-
mu dopravcovi dopravnú licenciu udeli� len, ak
a) trvajú podmienky pod¾a odsekov 2 a 3 a 
b) prevezme záväzky doterajšieho dopravcu.

(8) Na zrušenie autobusovej linky a na zastavenie
pravidelnej autobusovej dopravy treba odňa� doprav-
nú licenciu. Odňa� dopravnú licenciu možno vtedy, ak
a) dopravca prestal by� spôsobilý podnika� v cestnej

doprave alebo zanikol,
b) dopravca nie je schopný ïalej vykonáva� pravidelnú

autobusovú dopravu z technických alebo podnika-
te¾ských dôvodov,

c) autobusová linka sa stala nepotrebnou alebo do-
pravca do 30 dní od právoplatnosti udelenej doprav-
nej licencie nezačal na nej prevádzku pod¾a schvá-
leného cestovného poriadku,

d) vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy ne-
umožňuje stav a priepustnos� ciest alebo ohrozuje
bezpečnos� a plynulos� cestnej premávky.

(9) Podrobnosti o preukazovaní predpokladanej
straty, o spôsobe jej výpočtu, o dokladoch, ktorými
musia by� výpočty predpokladanej straty podložené
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a jej preukázanie doložené, ustanoví všeobecne záväz-
ný právny predpis.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 11 znejú:
„9) § 2 ods. 2 písm. c) a § 30 ods. 1 Obchodného zákonníka.
10) § 261 ods. 6 Obchodného zákonníka.

§ 663 až 684 Občianskeho zákonníka.
11) § 476 až 488 Obchodného zákonníka.“.

 9. V § 8 ods. 1 písm. f) sa za slová „(ïalej len „ná-
cestná zastávka“)“ vkladajú slová „u autobusov vyba-
vených elektronickým zariadením na označenie smeru
jazdy vozidla údajmi o cie¾ovej zastávke a nasledujúcej
nácestnej zastávke“ a slovo „spoja“ sa nahrádza slo-
vom „linky“.

10. V § 8 ods. 1 písm. h) sa na konci čiarka nahrá-
dza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide
o mestskú autobusovú dopravu, uvádzajú sa len údaje
o odchode jednotlivých spojov zo zastávky; v prípa-
doch, ak je interval odchodov v ucelených časových
obdobiach stále rovnaký a kratší ako 10 minút, možno
uvies� len prvý časový údaj odchodu v každej hodine
a opakujúci sa interval,“.

11. V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré
znie:
„e) strpie� zistenie totožnosti privolaným príslušníkom

Policajného zboru, ak pri kontrole jej preukázanie
odmietne.“.

12. V § 12 ods. 1 sa slová „(jednotlivú tra�, úsek trate
a pod.)“ nahrádzajú slovami „(číslo linky, číslo spoja,
úsek medzi zastávkami okrem mena a priezviska vodi-
ča)“.

13. V § 12 ods. 2 tretia veta znie: „Časový cestovný
lístok oprávňuje cestujúceho na prepravu všetkými
spojmi autobusovej linky v časovom období, na ktoré
bol vydaný, a platí na linkách dopravcu, u ktorého bol
zakúpený.“.

14. V § 13 ods. 3 sa vypúš�a slovo „kalendárny“.

15. V § 13 ods. 5 sa vypúš�a tretia veta.

16. § 15 vrátane nadpisu znie:

„§ 15

Zmluva o výkone vo verejnom záujme

„(1) Zmluvou o výkone vo verejnom záujme sa do-
pravca zaväzuje splni� povinnosti pod¾a § 7 ods. 3
a správny orgán sa zaväzuje poskytnú� mu náhradu
preukázanej straty. Stratu správny orgán uhradí, ak
dopravca preukáže jej vznik a výšku a že ju svojím
konaním nezavinil.

 (2) Zo zmluvy o výkone vo verejnom záujme vzniká
dopravcovi prepravný záväzok (§ 4 ods. 2), prevádzko-
vý záväzok a tarifný záväzok [§ 8 ods. 1 písm. a) a b)].

 (3) Zmluva o výkone vo verejnom záujme sa uzatvá-
ra po schválení zákona o štátnom rozpočte na prísluš-
ný rok. Náhrada preukázanej straty nemôže prekroči�
sumu ustanovenú zákonom o štátnom rozpočte na
príslušný rozpočtový rok.

(4) Zmluva o výkone vo verejnom záujme obsahuje
najmä prepravné výkony, predovšetkým požiadavky na
kontinuitu, pravidelnos�, kapacitu a kvalitu, preprav-
né výkony za regulované ceny,16) sumu za dohodnuté
prepravné výkony, ktorá tržby z dôvodu regulovaných
cien vyrovnáva, vrátane rozdielu medzi ïalšími ekono-
micky oprávnenými nákladmi vynaloženými na splne-
nie záväzku z tejto zmluvy a príjmami dosiahnutými
dopravcom z plnenia tohto záväzku, podrobnosti o fi-
nančných vz�ahoch medzi zmluvnými stranami, do-
datky k zmluve a prípadné zmeny, platnos� zmluvy,
ako aj sankcie za neplnenie.

(5) Odstúpením dopravcu od zmluvy stráca doprav-
ná licencia platnos�, ak správny orgán, ktorý ju udelil,
nerozhodne na návrh dopravcu inak. Ak sa zrušuje
autobusová linka, dňom jej zrušenia stráca platnos�
zmluva v časti týkajúcej sa tejto autobusovej linky.

(6) Dopravca môže odstúpi� od zmluvy,17) ak
a) správny orgán nesplní zmluvný záväzok nahradi�

preukázanú stratu,
b) výkon vo verejnom záujme sa stal preňho nesplni-

te¾ným18) alebo jeho splnenie nemožným,19)
c) došlo k zrušeniu dopravcu likvidáciou.20)

(7) Správny orgán môže odstúpi� od zmluvy, ak
a) nie je schopný splni� zmluvný záväzok nahradi�

preukázanú stratu,
b) zanikol verejný záujem na pokračovaní výkonu vo

verejnom záujme.

(8) Ak v dôsledku odstúpenia od zmluvy zo strany
správneho orgánu vznikla dopravcovi škoda tým, že
jeho investície do plnenia výkonu vo verejnom záujme
sa nedajú po odstúpení od zmluvy použi�, správny
orgán je povinný ju nahradi�.

(9) Správny orgán pri uzatváraní zmluvy o výkone vo
verejnom záujme podporuje vznik integrovaného do-
pravného systému. Integrovaný dopravný systém sa
uskutočňuje koordináciou záujmov jednotlivých ob-
starávate¾ov výkonov verejnej osobnej dopravy, uplat-
nením výhod jednotnej tarify, prepravných podmienok
a spoločného cestovného dokladu, koordináciou po-
nuky prepravných výkonov dopravcov, priamou eko-
nomickou zodpovednos�ou a závislos�ou dopravcu od
prepravných výkonov umožňujúcich skvalitňovanie
ponuky, zabezpečením požiadaviek na verejnú osobnú
dopravu pri optimálnom využití kapacít dopravcov
v danom území. Správny orgán môže uzatvori� zmluvu
o výkone vo verejnom záujme aj s obchodnou spoloč-
nos�ou,20a) ktorá bola dopravcami a prípadne aj obsta-
rávate¾mi výkonov verejnej osobnej dopravy založená
na účel vzniku integrovaného dopravného systému.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16 až 20a znejú:
„16) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.

o cenách v znení neskorších predpisov.
 17) § 344 Obchodného zákonníka.
 18) § 352 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 19) § 353 a 374 Obchodného zákonníka.
 20) § 68 a 70 Obchodného zákonníka.
20a) § 56 Obchodného zákonníka.“.

17. § 16 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Označník a informačnú tabu¾u na autobusovej

stanici alebo zastávke je povinný zriadi� a udržiava�
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ten dopravca, ktorý má na tomto zariadení najviac
autobusových spojov.

(5) Vlastník autobusovej čakárne a prístrešku pre
cestujúcich je povinný udržiava� ich v prevádzky-
schopnom stave a čistote.“.

18. V § 18 ods. 2 druhej vete sa slová „štátnu pozná-
vaciu značku,“ nahrádzajú slovami „poradové číslo
vozidla dopravcu,“.

19. V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa citácia
„vyhláška Federálneho ministerstva dopravy
č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpi-
sov“ nahrádza citáciou „vyhláška Ministerstva dopravy
pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpi-
sov“ a na konci sa pripájajú slová: „vyhláška ministra
zahraničných vecí č. 61/1983 Zb. o Dohode o medzi-
národných prepravách skazite¾ných potravín a o špe-
cializovaných prostriedkoch určených na tieto prepra-
vy (ATP)“.

20. V § 20 odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Odosielate¾ je povinný

a) spracova� a poskytnú� dopravcovi informáciu o ob-
sahu pokynov najneskôr pri podaní objednávky na
prepravu a odovzda� vodičovi písomné pokyny naj-
neskôr pred nakládkou nebezpečných vecí na vo-
zidlo,

b) používa� na prepravu nebezpečných vecí len vhod-
né a na tento účel schválené a označené obaly,

c) označi� bezpečnostnými značkami jednotlivé kusy
nebezpečných vecí, prípadne vozidlá prepravujúce
takéto veci, ak to vyžaduje medzinárodná doho-
da,24a)

d) poskytnú� dopravcovi nevyhnutné vybavenie pre
základné bezpečnostné opatrenia pre prípad neho-
dy a úniku nebezpečných látok a zabezpečenie pl-
nenia povinnosti pod¾a osobitného predpisu,24b)

e) vyhotovi� pre každú zásielku nebezpečných vecí
sprievodný doklad, ktorý musí obsahova� minimál-
ne údaje požadované medzinárodnou dohodou.24a)

(6) Dopravca je povinný
a) zabezpeči�, aby preprava nebezpečných vecí ne-

ohrozila život a zdravie osôb, zvierat, rastlinstva
alebo ostatné zložky životného prostredia,

b) preveri� pred začiatkom prepravy nebezpečných ve-
cí správnos� a úplnos� predpísaných sprievodných
dokladov, ktoré je povinný spracova� a doda� odo-
sielate¾,

c) zabezpeči�, aby sa osádka vozidla, prípadne sprie-
vodného vozidla oboznámila s obsahom písomných
pokynov ešte pred začiatkom nakládky nebezpeč-
ných vecí na vozidlo,

d) zabezpeči�, aby vozidlo, prípadne vozidlá, ktoré pre-
pravujú nebezpečné veci, sprevádzali popri osádke
aj iné odborne spôsobilé osoby, ak tak určuje me-
dzinárodná dohoda,

e) zabezpeči� vybavenie vozidla osobitnou výbavou
pod¾a písomných pokynov a v rozsahu určenom
medzinárodnou dohodou,24a)

f) označi� vozidlo prepravujúce nebezpečné veci vý-
stražnými tabu¾ami a bezpečnostnými značkami
pod¾a medzinárodnej dohody a zabezpeči� ich od-
stránenie po ukončení takejto prepravy,

g) zabezpeči� vybavenie vozidla osvedčením o schvále-
ní vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí,
ak to pre niektoré vozidlá vyžaduje medzinárodná
dohoda.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:
„24a) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európ-

skej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných
vecí (ADR).

 24b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorších predpisov.“.

21. § 20 sa dopĺňa odsekmi 7 až 11, ktoré znejú:
 „(7) Fyzická osoba alebo právnická osoba vykonáva-

júca činnos�, ktorá zahŕňa prepravu nebezpečných
vecí alebo súvisí s ich balením, nakládkou, plnením
alebo vykládkou, vymenuje bezpečnostného poradcu,
ktorý zodpovedá za ochranu pred nebezpečenstvom,
ktoré môže ohrozi� osoby, majetok alebo životné pro-
stredie (ïalej len „poradca“).

 (8) Poradca môže by� aj vedúcim podniku, osobou
s inými pracovnými povinnos�ami v podniku alebo
osobou, ktorá nie je priamo zamestnávaná týmto pod-
nikom.

 (9) Poradca musí ma� osvedčenie o odbornej prí-
prave platné pre príslušný druh dopravy pod¾a medzi-
národnej dohody.24a) Toto osvedčenie vydáva minister-
stvo. Na účel získania osvedčenia sa žiadate¾ musí
podrobi� školeniu a úspešne vykona� skúšku.

(10) Ministerstvo je oprávnené poveri� právnické
osoby so sídlom na území Slovenskej republiky vyko-
návaním povinného školenia vodičov a poradcov pod¾a
medzinárodnej dohody.24a)

(11) Podrobnosti o školení a skúškach vodičov a po-
radcov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.

22. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 20a

Kontrola prepravy nebezpečných vecí

(1) Správny orgán v spolupráci s inými správnymi
orgánmi (§ 31) zabezpečí kontrolu prepravy nebezpeč-
ných vecí na pozemných komunikáciách.

(2) Miesta vybrané na tieto kontroly musia umožňo-
va�, aby nevyhovujúce vozidlo mohlo by� uvedené do
predpísaného stavu, alebo ak to orgán vykonávajúci
kontrolu považuje za vhodné, mohlo by� okamžite od-
stavené alebo mohlo bez ohrozenia bezpečnosti dôjs�
na miesto určené na tento účel uvedenými orgánmi.

(3) Podrobnosti o vykonávaní kontrol prepravy ne-
bezpečných vecí na pozemných komunikáciách usta-
noví všeobecne záväzný právny predpis.“.

23. § 21 a 22 vrátane nadpisov znejú:
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„§ 21

Povolenie na vykonávanie
medzinárodnej cestnej dopravy

(1) Medzinárodná cestná doprava je doprava osôb
a vecí cestnými vozidlami, pri ktorej východiskové
miesto a cie¾ové miesto leží na území dvoch rozličných
štátov, alebo doprava, pri ktorej východiskové a cie¾ové
miesto síce leží na území toho istého štátu, ale čas�
jazdy sa uskutoční na území iného štátu.

(2) Medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopra-
vu, medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu alebo
medzinárodnú taxislužbu je oprávnený vykonáva� do-
pravca len na základe povolenia, ktoré ude¾uje správny
orgán.

(3) Povolenie sa ude¾uje na základe žiadosti (§ 41a)
na pä� rokov po splnení podmienok pod¾a § 2.

(4) Povolenie na medzinárodnú nákladnú cestnú do-
pravu sa ude¾uje na požadovaný počet motorových
vozidiel. Ďalšie zvýšenie počtu motorových vozidiel
podlieha skúmaniu, či je splnená podmienka pod¾a
§ 3a. Ak je táto podmienka splnená, povolenie na
zvýšený počet motorových vozidiel sa udelí znovu.

(5) Povolenie zaniká
a) dňom právoplatnosti rozhodnutia správneho orgá-

nu o zrušení povolenia, ak dopravca prestal spĺňa�
predpoklady na vydanie povolenia alebo porušil
povinnosti ustanovené týmto zákonom, alebo podal
návrh na zrušenie povolenia,

b) uplynutím času, na ktorý bolo povolenie vydané,
c) dňom zániku právnickej osoby alebo dňom úmrtia

fyzickej osoby, ktorá je držite¾om povolenia.

(6) Povolenie, ktorého platnos� zanikla uplynutím
času, na ktorý bolo udelené, sa udelí znovu, ak sú na
jeho udelenie splnené podmienky pod¾a tohto zákona.

§ 22

Informačný systém

(1) Ministerstvo v rámci jednotného informačného
systému v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave
sleduje a vyhodnocuje
a) vývoj ponuky kapacít, najmä počet dopravcov, ich

finančnú spo¾ahlivos� a počet vozidiel,
b) vývoj dopytu po prepravných výkonoch,
c) vývoj nákladov a cien.

(2) Krajský úrad (§ 29), dopravcovia, prepravcovia
a zasielatelia vybraní pod¾a štatistických metód sú
povinní poskytnú� ministerstvu údaje pod¾a odseku 1.
Ministerstvo je povinné pri prijímaní, spracúvaní,
uchovávaní a distribúcii údajov zabezpeči� ich ochra-
nu pred zneužitím.“.

24. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 22a

Núdzový stav na dopravnom trhu

(1) Pri nepriaznivom vývoji na dopravnom trhu, ak

ponuka kapacít v medzinárodnej nákladnej cestnej
doprave trvalo prevyšuje dopyt a pod¾a krátkodobých
a strednodobých prognóz nemožno na trhu očakáva�
postupné a trvalé zlepšenie a z týchto dôvodov hrozí
úpadok značného počtu dopravcov,25) môže vláda Slo-
venskej republiky (ïalej len „vláda“) vyhlási� núdzový
stav na dopravnom trhu.26)

(2) Núdzový stav sa začína dňom, ktorým ho vláda
verejne vyhlási, a končí sa dňom určeným vládou,
najneskôr však uplynutím šiestich mesiacov po jeho
vyhlásení. Ak núdzový stav naïalej pretrváva, možno
ho predĺži� aj po tomto čase, najdlhšie však po lehotu
ïalších šiestich mesiacov.

(3) V čase núdzového stavu na dopravnom trhu je
zakázané
a) vydáva� povolenia na podnikanie v medzinárodnej

nákladnej cestnej doprave novým žiadate¾om,
b) rozširova� počet vozidiel, ktorý dopravca používal

pred dňom začatia núdzového stavu.

(4) Vo verejnom vyhlásení sa uvedie aj údaj o tom,
kde je jeho úplné znenie každému na nahliadnutie.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 25 a 26 znejú:
„25) § 1 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení

neskorších predpisov.
 26) Čl. 119 písm. n) a čl. 120 Ústavy Slovenskej republiky.“.

25. V § 23 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Ministerstvo môže odovzdávaním jednorazových pre-
pravných povolení poveri� krajský úrad.“.

26. V § 23 odsek 3 znie:
„(3) Ministerstvo v spolupráci so záujmovým združe-

ním vnútroštátnych dopravcov v súlade so záujmami
štátnej dopravnej politiky a s politikou ochrany život-
ného prostredia každoročne určí potrebný počet pre-
pravných povolení z celkového počtu disponibilných
prepravných povolení v príslušnej prepravnej relácii
pre tých dopravcov, ktorí na území Slovenskej repub-
liky vykonávajú kombinovanú dopravu.27a)“.

27. V § 23 odsek 7 znie:
„(7) Pri preprave pod¾a odseku 6 dopravcovia použí-

vajú vozidlá s užitočnou hmotnos�ou vyššou ako 7,5 t
vrátane prípojného vozidla, špeciálne vozidlá, vozidlá,
ktoré svojou konštrukciou spĺňajú požiadavky z h¾a-
diska ochrany životného prostredia a bezpečnosti pre-
mávky, alebo vozidlá, od ktorých výroby uplynulo me-
nej ako sedem rokov.“.

28. V § 23 odsek 10 znie:
„(10) Prepravné povolenie nemožno odovzda� do-

pravcovi, ktorý nie je oprávnený podnika� v medziná-
rodnej cestnej doprave pod¾a tohto zákona, alebo do-
pravcovi, ktorý vykazuje nedoplatky na daniach,
odvodoch poistného na zdravotné poistenie, poistného
na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové
zabezpečenie, príspevku na poistenie v nezamestna-
nosti a na poistení zodpovednosti za škody, alebo do-
pravcovi, ktorý povolenie zneužil. Za zneužitie povole-
nia sa považuje, ak dopravca použil povolenie
vystavené na iného dopravcu, povolenie sfalšoval alebo
ako falošné použil.“.
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29. § 23 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Podrobnosti o odovzdávaní prepravných povo-

lení dopravcom ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis.“.

30. § 24 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) pri použití prenajatého vozidla vo vozidle boli tieto

doklady:
1. zmluva o prenájme alebo overený výpis z tejto

zmluvy, ktorý musí obsahova� najmä meno pre-
najímate¾a, meno nájomcu, dátum uzavretia
zmluvy, dobu jej platnosti a identifikáciu vozidla,

2. zmluva o pracovnom pomere alebo overený výpis
z tejto zmluvy obsahujúci najmä mená zamestná-
vate¾a, zamestnanca, dátum uzavretia a dobu
platnosti zmluvy, ak vodič nie je nájomcom vozid-
la.“.

31. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 24a

Zákaz vykonávania medzinárodnej cestnej dopravy

„Dopravca nesmie vykonáva� medzinárodnú cestnú
dopravu do štátu, o ktorom vláda Slovenskej republiky
rozhodla nariadením, že nie je z h¾adiska bezpečnost-
ných, obchodných a medzinárodnopolitických záuj-
mov Slovenskej republiky a v záujme zabezpečenia pl-
nenia medzinárodných záväzkov bezpečným.“.

32. V § 25 odsek 5 znie:
„(5) Bez povolenia ministerstva pod¾a odseku 2 mož-

no vykonáva�
a) prepravu poštových zásielok,
b) prepravu poškodených vozidiel alebo vozidiel vyža-

dujúcich opravu,
c) prepravu tovaru motorovými vozidlami, ktorých po-

volená celková hmotnos� vrátane prípojných vozi-
diel nepresahuje 6 ton alebo ktorých užitočná
hmotnos� vrátane prípojných vozidiel nepresahuje
3,5 tony,

d) prepravu tovaru motorovými vozidlami pri splnení
týchto podmienok:
1. prepravovaný tovar musí by� vlastníctvom podni-

ku alebo musí by� ním kúpený, predaný, prena-
jatý alebo prenechaný do nájmu, vyrobený, vy�a-
žený, spracovaný alebo opravovaný podnikom,

2. účelom jazdy musí by� preprava tovaru z podniku
alebo do podniku alebo jeho premiestnenie v rám-
ci podniku alebo mimo neho pre potreby podniku,

3. použité motorové vozidlo musí by� vedené zamest-
nancom podniku,

4. vozidlo musí by� vlastníctvom podniku alebo ním
musí by� zakúpené alebo prenajaté. Toto opatre-
nie sa nevz�ahuje na náhradné vozidlo pri krátko-
dobej poruche bežne užívaného vozidla,

5. preprava musí predstavova� len pomocnú činnos�
v rámci celkovej činnosti podniku,

e) prepravu liekov, zdravotníckeho materiálu a zaria-
dení v rámci humanitárnej pomoci v naliehavých
situáciách, najmä pri prírodných katastrofách,

f) jazdu cestných nákladných motorových vozidiel po

pozemných komunikáciách medzi dvomi miestami
na území Slovenskej republiky ako súčas� kombi-
novanej dopravy, ak táto čas� úseku neprekročí 150
km od terminálu kombinovanej dopravy (železničná
stanica, prístav).“.

33. § 25 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Zahraničný dopravca môže používa� prenajaté

nákladné vozidlá, ak sú splnené tieto podmienky:
a) motorové vozidlo je evidované na území štátu, kde

má nájomca sídlo alebo miesto podnikania,
b) motorové vozidlo je prenajaté bez vodiča a vo vozidle

sa nachádzajú doklady pod¾a § 24 písm. e).“.

34. V § 27 ods. 1 sa vypúš�a písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

35. V § 28 ods. 1 písmeno j) znie:
„j) spracúva a predkladá návrhy na zmenu podmienok

regulácie cien pravidelnej autobusovej dopravy, ak
nejde o pravidelnú autobusovú dopravu na území
obce,“.

36. V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenami m) až o),
ktoré znejú:
„m) vydáva osvedčenie o odbornej príprave poradcov

(§ 20 ods. 9),
n) poveruje krajský úrad odovzdávaním jednorazových

prepravných povolení (§ 23 ods. 2),
o) určuje dopravcovi okruh osôb, ktoré budú prepravo-

vané v pravidelnej autobusovej doprave za podmie-
nok ním určených, pričom nie sú dotknuté predpisy
o regulácii cien pod¾a osobitného predpisu.16)“.

37. V § 28 ods. 2 písm. f) sa slová „(§ 22 ods. 5)“
nahrádzajú slovami „(§ 3a ods. 4)“.

38. V § 28 ods. 2 písmeno i) znie:
„i) podrobnosti o odovzdávaní prepravných povolení

(§ 23 ods. 11),“.

39. V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) až l), ktoré
znejú:
„j) podrobnosti o preukazovaní predpokladanej straty

(§ 7 ods. 5),
k) podrobnosti o školení a skúškach vodičov a porad-

cov (§ 20 ods. 11),
l) podrobnosti o vykonávaní kontrol prepravy nebez-

pečných vecí na pozemných komunikáciách (§ 20a
ods. 4).“.

40. § 29 vrátane nadpisu znie:

„§ 29

Krajský úrad

(1) Krajský úrad
a) ude¾uje a odníma povolenie na medzinárodnú ne-

pravidelnú autobusovú dopravu, medzinárodnú
nákladnú cestnú dopravu alebo medzinárodnú ta-
xislužbu,

b) odovzdáva vnútroštátnym dopravcom prepravné
povolenia, ak je na to poverený ministerstvom (§ 23
ods. 2).
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(2) Krajský úrad, ak nejde o pravidelnú autobusovú
dopravu,
a) vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou

v kraji a ukladá dopravcom pokuty za porušenie
povinností (§ 35 ods. 1 a 2),

b) prejednáva priestupky (§ 36),
c) zabezpečuje organizačne činnos� skúšobných ko-

misií a na návrh skúšobnej komisie vydáva osved-
čenie o odbornej spôsobilosti,

d) je zberným miestom údajov pre jednotný informač-
ný systém v cestnej doprave.“.

41. § 29a sa vypúš�a.

42. V § 29b písmeno c) znie:
„c) uzaviera s dopravcom zmluvu o výkone vo verejnom

záujme a poskytuje dopravcovi náhradu preukáza-
nej straty,“.

43. V § 29b sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f),
ktoré znie:
„f) prejednáva priestupky (§ 36),“.

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písme-
ná g) a h).

44. V § 30 písmená a) až d) znejú:
„a) ude¾uje a odníma dopravnú licenciu na autobusovú

linku nepresahujúcu územie obce,
b) dáva v konaní o ude¾ovaní dopravnej licencie na

vnútroštátnu a medzinárodnú autobusovú dopra-
vu na dožiadanie správneho orgánu súhlas na za-
stavovanie v obci na zriadenej zastávke a určuje
stanovištia vozidlám dopravcov mimo ich priestorov
v obci,

c) schva¾uje cestovný poriadok autobusovej linky ne-
presahujúcej územie obce,

d) uzaviera s dopravcom zmluvu o výkone vo verejnom
záujme a poskytuje dopravcovi náhradu preukáza-
nej straty.“.

45. V § 33 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „licencie“
vkladá čiarka a slová „povolenia pod¾a § 21“.

46. V § 36 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) pri preprave nebezpečných vecí nezabezpečí, aby

vodič mal vo vozidle príslušné sprievodné doklady
a označenie vozidla požadované medzinárodnou do-
hodou (§ 20 ods. 5 a 6).“.

47. V § 36 odsek 2 znie:
„(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) a e) mož-

no uloži� pokutu do 5 000 Sk a za priestupok pod¾a
odseku 1 písm. b) až d) pokutu do 2 000 Sk.“.

48. V § 37 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto
slová: „a určenie názvu zastávky“.

49. V § 37 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré
znejú:
„h) vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

i) vydávanie osvedčenia o odbornej príprave porad-
cov.“.

50. § 38 vrátane nadpisu znie:

„§ 38

Miestna príslušnos�

(1) Na konanie o udelení a odňatí dopravnej licencie
je príslušný samosprávny kraj, na ktorého území je
východisková zastávka autobusovej linky, ktorej zria-
denie sa má povoli�. Ten v konaní rozhoduje po dohode
so samosprávnym krajom, v ktorého územnom obvode
sa predpokladá zriadenie nácestnej autobusovej za-
stávky.

(2) Na konanie o udelení a odňatí povolenia (§ 29) je
príslušný krajský úrad, v ktorého územnom obvode
má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba
sídlo.“.

51. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 41a

Náležitosti žiadosti a povolenia

(1) Žiados� o vydanie povolenia na vykonávanie me-
dzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy, me-
dzinárodnej nákladnej cestnej dopravy alebo medziná-
rodnej taxislužby, ak ide o právnickú osobu, musí
obsahova�
a) obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj meno,

priezvisko a trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú
jej štatutárnym orgánom, identifikačné číslo, ak
bolo pridelené,

b) druh dopravy,
c) počet a druh vozidiel, ktorými sa má doprava vyko-

náva�,
d) doklady, ktoré umožnia správnemu orgánu posúdi�

bezúhonnos� (§ 2), odbornú spôsobilos� zodpoved-
ného zástupcu (§ 3) a finančnú spo¾ahlivos� žiada-
te¾a (§ 3a), bezpečnos� a prevádzkyschopnos� do-
pravných prostriedkov.

(2) Žiados� o vydanie povolenia na vykonávanie me-
dzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy, me-
dzinárodnej taxislužby alebo medzinárodnej nákladnej
cestnej dopravy, ak ide o fyzickú osobu, musí obsaho-
va�
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadate¾a,
b) meno, priezvisko a trvalý pobyt zodpovedného zá-

stupcu, ak je ustanovený,
c) obchodné meno,
d) druh dopravy, počet a druh vozidiel, ktorými sa má

doprava vykonáva�,
e) doklady, ktoré umožnia správnemu orgánu posúdi�

bezúhonnos�, odbornú spôsobilos� žiadate¾a alebo
zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
a finančnú spo¾ahlivos� žiadate¾a, bezpečnos�
a prevádzkyschopnos� dopravných prostriedkov.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vz�ahu-
jú aj na konanie o zmene a o zrušení povolenia.

(4) Správny orgán okrem predpísaných náležitostí33)
v povolení uvedie najmä
a) druh dopravy,
b) počet vozidiel, ktorými sa má doprava vykonáva�,
c) meno zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený.“.
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52. Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý znie:

„§ 42a

Dopravca (§ 4 ods. 1), ktorý vykonával medzinárod-
nú nepravidelnú autobusovú dopravu, medzinárodnú
nákladnú cestnú dopravu alebo medzinárodnú taxi-
službu pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zá-
kona a uvažuje o vykonávaní tejto dopravy aj po nado-
budnutí účinnosti tohto zákona, podá do 12 mesiacov
odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona kraj-
skému úradu žiados� o vydanie povolenia na vykoná-
vanie tejto dopravy doloženú vyhlásením o splnení
podmienok pod¾a tohto zákona.“.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb.,
zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona
č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona
č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona
č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona
č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona
č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona
č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona
č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona
č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona
č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona
č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona
č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona
č. 488/2001 Z. z. a zákona č. 554/2001 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 písmeno m) znie:
„m) pravidelná autobusová doprava, medzinárodná ne-

pravidelná autobusová doprava, medzinárodná ná-
kladná cestná doprava a medzinárodná taxisluž-
ba,23a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a) § 6, 7 a 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpi-
sov.“.

2. V prílohe č. 3 skupine č. 314 — Ostatné poradové
č. 12
a) v stĺpci Živnos� znie: „Cestná motorová doprava

(vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava,
vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštát-
na taxislužba)“,

b) v stĺpci Preukaz spôsobilosti znie: „osvedčenie o od-
bornej spôsobilosti, doklad o finančnej spo¾ahlivos-
ti“,

c) v stĺpci Poznámka znie: „§ 3 a 3a zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cest-
nej doprave v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa spl-
nomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej repub-
liky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave,
ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.,
zákonom č. 58/1997 Z. z., zákonom č. 340/2000 Z. z.,
zákonom č. 416/2001 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. septembra 2002
s výnimkou čl. I bodu 24 § 22a a čl. II bodu 2 písm. b)
a c), ktoré nadobudnú účinnos� dňom nadobudnutia
platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky
k Európskym spoločenstvám.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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507

Z Á K O N

z  19. augusta 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci 
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon  č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci  v znení
zákona č. 389/1998 Z. z., zákona č. 155/1999 Z. z.,
zákona č. 450/2000 Z. z. a zákona č. 416/2001 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:

1. § 31 vrátane nadpisu znie:

„§ 31

Krízové stredisko

(1) V krízovom stredisku možno poskytova� starost-
livos� najmä die�a�u,
a) ktorého doterajšia výchova je vážne ohrozená alebo

vážne narušená,
b) ktoré je týrané, pohlavne zneužívané alebo je vy-

užívané na komerčné účely,
c) ktoré má poruchy správania alebo
d) u ktorého je dôvodné podozrenie pod¾a písmen a)

až c).

(2) V krízovom stredisku sa
a) poskytuje

1. liečebno-výchovná starostlivos� pod¾a § 26 ods. 2
písm. c),

2. sociálne poradenstvo a psychologické poraden-
stvo a sociálna práca rodinám, ktoré zlyhali vo
svojej výchovnej funkcii,

b) zabezpečuje psychologická, špeciálnopedagogická,
sociálna a lekárska  diagnostika.

(3) V krízovom stredisku možno poskytova� na čas
potrebný na úpravu výchovných pomerov a sociálnych
pomerov die�a�a aj
a) nevyhnutnú starostlivos�, ktorou je

1. stravovanie,
2. bývanie,
3. zaopatrenie,

b) osobné vybavenie, ak die�a nemá osobné vybavenie
z dôvodu, že mu ho nezabezpečila vlastná rodina,
vreckové a vecné dary,

c) ïalšiu starostlivos�, ktorou je záujmová, kultúrna
a rekreačná činnos�.

(4) Nevyhnutná starostlivos� pod¾a odseku 3 písm.
a) sa die�a�u poskytuje na čas potrebný na úpravu jeho
výchovných pomerov a sociálnych pomerov, najviac na
tri kalendárne mesiace. V odôvodnených prípadoch

možno poskytovanie nevyhnutnej starostlivosti predĺ-
ži� najviac na šes� kalendárnych mesiacov.

(5) Ak je to v prospech výchovy die�a�a, môže by�
v krízovom stredisku umiestnený aj jeho zákonný zá-
stupca alebo rodinný príslušník.

(6) Po skončení nevyhnutnej starostlivosti v krízo-
vom stredisku sa maloletému môže poskytova� sta-
rostlivos� v rodinách na profesionálne vykonávanie
náhradnej starostlivosti, ktoré poskytujú de�om sta-
rostlivos� a výchovu vo vlastnom rodinnom prostredí
mimo krízového strediska. Profesionálne náhradné ro-
diny poskytujú die�a�u starostlivos� v rozsahu ustano-
venom v § 26 ods. 2. Krízové stredisko, ktoré zriaïuje
profesionálne náhradné rodiny, sleduje vývoj die�a�a
v rodine a poskytuje rodine odborné poradenstvo
a podporu pri jeho výchove.

(7) Na poskytovanie nevyhnutnej starostlivosti
a osobného vybavenia pod¾a odseku 3 písm. a) a odse-
ku 6 ustanovenia § 20 ods. 4 až 10 platia rovnako.

(8) V krízovom stredisku sa poskytujú služby for-
mou:
a) ambulantne,
b) denne,
c) prechodne na určitý čas.

(9) Krízové stredisko pod¾a odseku 8 písm. c) je
zariadením nahrádzajúcim starostlivos� rodičov.

(10) Krízové stredisko nemožno zlučova� s detským
domovom ani s domovom sociálnych služieb pre deti.“.

2. V § 86 ods. 3 úvodnej vete sa slová „50 %“
nahrádzajú slovami „100 %“.

3. V § 86 ods. 3 písm. a) sa na konci vypúš�ajú tieto
slová: „a nemôžu vzh¾adom na príjem a majetok uhra-
di� náklady za poskytovanú službu“.

4. V § 86 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

„(4) Finančný príspevok pod¾a odseku 3 možno po-
skytnú� neštátnemu subjektu, ktorý poskytuje sociál-
nu pomoc pod¾a tohto zákona, alebo obci, ak vznikol
počas rozpočtového roka pred termínom, v ktorom
príslušný orgán schválil svoj rozpočet na príslušný
rozpočtový rok.“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5
až 8.

5. V § 86 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:

„(6) Príslušný orgán môže poskytnú� finančný prí-

Strana 5114 Zbierka zákonov č. 507/2002 Čiastka 196



spevok neštátnemu subjektu poskytujúcemu sociálnu
pomoc pod¾a tohto zákona v sume vyššej, ako je rozdiel
medzi priemernými bežnými výdavkami a príjmami na
poskytovanie porovnate¾ného druhu sociálnej služby
(§ 86 ods. 2), za podmienky, že
a) ide o neštátny subjekt, ktorý prevzal poskytovanie

sociálnych služieb občanov od príslušného orgánu
alebo od rozpočtovej organizácie, alebo príspevko-
vej organizácie zrušenej príslušným orgánom verej-
nej správy,

b) suma finančného príspevku bude najviac vo výške
rozdielu medzi priemernými bežnými výdavkami
a príjmami zrušenej rozpočtovej organizácie alebo
príspevkovej organizácie za posledné tri rozpočtové
roky jej činnosti,

c) finančný príspevok pod¾a tohto ustanovenia sa mô-
že neštátnemu subjektu poskytujúcemu sociálnu

pomoc pod¾a tohto zákona poskytnú� najviac tri
rozpočtové roky po sebe,

d) neštátny subjekt, ktorý bude príjemcom finančné-
ho príspevku pod¾a tohto ustanovenia, musí povin-
ne vytvára� rezervný fond najmenej vo výške 5 %
svojho rozpočtu ročne.“.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

6. V § 94 ods. 2 písm. h) sa na konci pripájajú tieto
slová: „alebo krízového strediska“.

7. V § 112e ods. 2 sa vypúš�ajú slová „a zariadenia
opatrovate¾skej služby“.

Čl. II.

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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