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Z Á K O N

zo 14. novembra 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 289/1995 Z. z. o dani z pri da nej hod no ty v zne ní
 záko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 200/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
 republiky č. 386/1996 Z. z., zá ko na č. 371/1997 Z. z.,
zá ko na č. 60/1999 Z. z., zá ko na č. 153/1999 Z. z.,
 záko na č. 342/1999 Z. z., zá ko na č. 246/2000 Z. z.,
 záko na č. 524/2001 Z. z., zá ko na č. 555/2001 Z. z.
a zá ko na č. 511/2002 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 10 sa slo vá „23 %“ na hrá dza jú slo va mi „20 %“
a slo vá „10 %“ sa na hrá dza jú slo va mi „14 %“.

2. V § 23 ods. 2 písm. b) sa slo vá „10 %“ na hrá dza jú
slo va mi „14 %“.

3. V § 46c ods. 3 sa slo vá „10 %“ na hrá dza jú slo va mi
„14 %“.

4. V § 49 ods. 5 sa slo vá „23 %“ na hrá dza jú slo va mi
„20 %“ a slo vá „10 %“ sa na hrá dza jú slo va mi „14 %“.

5. § 55d sa do pĺ ňa od sek mi 7 a 8, kto ré zne jú:
„(7) Na zda ni te¾ né pl ne nia usku toč ne né od 1. ja nu -

ára 2003 a na to var do ve ze ný od 1. ja nu ára 2003 sa
vz�a hu jú sadz by dane pod ¾a toh to zá ko na.

 (8) Pri op ra ve zá kla du dane pod ¾a § 18 vz�a hu jú cej
sa na zda ni te¾ né pl ne nie usku toč ne né do 31.  decem-

bra 2002 po u ži je pla ti te¾ sadz bu dane plat nú v čase
vzni ku da ňo vej po vin nos ti pri pô vod nom zda ni te¾ nom
pl ne ní.“.

6. V prí lo he č. 1 nad pis prí lo hy znie:
„ZOZNAM TOVAROV A SLUŽIEB

PODLIEHAJÚCICH SADZBE DANE 14 %“. 

7. V prí lo he č. 2 nad pis prí lo hy znie:
„ZOZNAM TOVAROV, KTORÉ SA PEVNE
ZABUDOVÁVAJÚ AKO SÚČASŤ STAVBY

A KTORÉ PODLIEHAJÚ SADZBE DANE 20 %
(§ 7 ods. 11 a § 10 ods. 3)“.

Čl. II

Pred se da Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky sa
 splnomocňuje, aby v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re -
pub li ky vy hlá sil úpl né zne nie zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 289/1995 Z. z. o dani z pri da -
nej hod no ty, ako vy plý va zo zmien a do pl ne ní vy ko na -
ných zá ko nom Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 200/1996 Z. z., zá ko nom Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 386/1996 Z. z., zá ko nom č. 371/1997
Z. z., zá ko nom č. 60/1999 Z. z., zá ko nom č. 153/1999
Z. z., zá ko nom č. 342/1999 Z. z., zá ko nom
č. 246/2000 Z. z., zá ko nom č. 524/2001 Z. z., zá ko -
nom č. 555/2001 Z. z., zá ko nom č. 511/2002 Z. z.
a tým to zá ko nom.

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

z 15. novembra 2002,

ktorým sa mení zákon č. 245/2002 Z. z. o náhradnom výživnom a Fonde náhradného
výživného a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine

v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 245/2002 Z. z. o náhradnom výživnom
a Fonde náhradného výživného a ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení
neskorších predpisov sa mení takto:

1. § 1 znie:

„§ 1

(1) Zrušuje sa Fond náhradného výživného (ïalej len
„fond“).

(2) Ak ku dňu zrušenia fondu nebol vytvorený základ
fondu z vkladu 1,500 miliónov Sk poskytnutého
z Fondu národného majetku Slovenskej republiky,
zostávajú tieto finančné prostriedky na účte Fondu
národného majetku Slovenskej republiky.

(3) Zostatok prostriedkov fondu ku dňu zrušenia
fondu je príjmom rozpočtovej kapitoly Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
(ïalej len „ministerstvo“).

(4) Dňom zrušenia fondu prechádza majetok štátu
v správe tohto fondu do správy ministerstva.

(5) Dňom zrušenia fondu prechádzajú práva a po-
vinnosti z tohto fondu, ako aj poh¾adávky a záväzky
z tohto fondu na ministerstvo.

(6) Záverečný účet fondu zostavuje a predkladá mi-
nisterstvo.“.

2. § 2 znie:

„§ 2

Konanie o vyplatenie náhradného výživného, v kto-
rom nebolo právoplatne rozhodnuté do nadobudnutia
účinnosti tohto zákona, sa dokončí pod¾a doterajších
predpisov. Pri vyplácaní náhradného výživného sa po-
stupuje pod¾a doterajších predpisov.“.

3. § 3 až 16 sa vypúš�ajú.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 30. novembra
2002.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

z 15. novembra 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene zákona
č. 306/2002 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 2002, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2003

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení sa
mení a dopĺňa takto:

1. V § 15 ods. 1 písm. b) sa suma „121 000 Sk“
nahrádza sumou „133 100 Sk“.

2. V § 21 ods. 1 a 2 sa suma „121 000 Sk“ nahrádza
sumou „133 100 Sk“.

3. V § 25 ods. 1 sa slová „po roku 2003“ nahrádzajú
slovami „po roku 2004“.

4. V § 68 ods. 3 sa slová „rokov 2004 až 2013“
nahrádzajú slovami „rokov 2005 až 2014“ a slová „Od
1. januára 2013“ sa nahrádzajú slovami „Od 1. januára
2014“.

5. V § 68 ods. 7 sa slová „pred 1. januárom 1993“
nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1994“.

6. V § 68 ods. 8 sa slová „pred rok 1993“ nahrádzajú
slovami „pred rok 1994“.

7. V § 69 odsek 1 znie:
„(1) Dôchodková hodnota je 178 Sk.“.

8. V § 69 ods. 6 sa slová „po roku 2003“ nahrádzajú
slovami „po roku 2004“.

9. V § 70 odseky 3 až 7 znejú:
„(3) Poistenkyni, ktorá vychovala pä� detí a viac

a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2020
dovŕšila vek 53 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že
k veku 53 rokov treba pripočíta�
a) v roku 2004 štyri kalendárne mesiace,
b) v roku 2005 osem kalendárnych mesiacov,
c) v roku 2006 dvanás� kalendárnych mesiacov,
d) v roku 2007 šestnás� kalendárnych mesiacov,
e) v roku 2008 dvadsa� kalendárnych mesiacov,
f) v roku 2009 dvadsa�štyri kalendárnych mesiacov,
g) v roku 2010 dvadsa�devä� kalendárnych mesiacov,
h) v roku 2011 tridsa�štyri kalendárnych mesiacov,
i) v roku 2012 tridsa�devä� kalendárnych mesiacov,
j) v roku 2013 štyridsa�štyri kalendárnych mesiacov,

k) v roku 2014 štyridsa�devä� kalendárnych mesiacov,
  l) v roku 2015 pä�desiatštyri kalendárnych mesiacov,
m) v roku 2016 pä�desiatdevä� kalendárnych mesiacov,
 n) v roku 2017 šes�desiatštyri kalendárnych mesiacov,
 o) v roku 2018 šes�desiatdevä� kalendárnych mesiacov,
 p) v roku 2019 sedemdesiatštyri kalendárnych mesia-

cov,
 q) v roku 2020 sedemdesiatdevä� kalendárnych me-

siacov.

(4) Poistenkyni, ktorá vychovala tri deti alebo štyri
deti a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra
2020 dovŕšila vek 54 rokov, sa dôchodkový vek určí
tak, že k veku 54 rokov treba pripočíta�
a) v roku 2004 štyri kalendárne mesiace,
b) v roku 2005 osem kalendárnych mesiacov,
c) v roku 2006 dvanás� kalendárnych mesiacov,
d) v roku 2007 šestnás� kalendárnych mesiacov,
e) v roku 2008 dvadsa� kalendárnych mesiacov,
f) v roku 2009 dvadsa�štyri kalendárnych mesiacov,
g) v roku 2010 dvadsa�osem kalendárnych mesiacov,
h) v roku 2011 tridsa�dva kalendárnych mesiacov,
i) v roku 2012 tridsa�šes� kalendárnych mesiacov,
j) v roku 2013 štyridsa� kalendárnych mesiacov,
k) v roku 2014 štyridsa�štyri kalendárnych mesiacov,
l) v roku 2015 štyridsa�osem kalendárnych mesiacov,

m) v roku 2016 pä�desiatdva kalendárnych mesiacov,
 n) v roku 2017 pä�desiatšes� kalendárnych mesiacov,
 o) v roku 2018 šes�desiat kalendárnych mesiacov,
 p) v roku 2019 šes�desiatštyri kalendárnych mesiacov,
 q) v roku 2020 šes�desiatosem kalendárnych mesiacov.

(5) Poistenkyni, ktorá vychovala dve deti a v období
od 1. januára 2004 do 31. decembra 2020 dovŕšila vek
55 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 55
rokov treba pripočíta�
a) v roku 2004 tri kalendárne mesiace,
b) v roku 2005 šes� kalendárnych mesiacov,
c) v roku 2006 devä� kalendárnych mesiacov,
d) v roku 2007 dvanás� kalendárnych mesiacov,
e) v roku 2008 pätnás� kalendárnych mesiacov,
f) v roku 2009 osemnás� kalendárnych mesiacov,
g) v roku 2010 dvadsa�jeden kalendárnych mesiacov,
h) v roku 2011 dvadsa�štyri kalendárnych mesiacov,
i) v roku 2012 dvadsa�sedem kalendárnych mesia-

cov,
j) v roku 2013 tridsa� kalendárnych mesiacov,
k) v roku 2014 tridsa�tri kalendárnych mesiacov,

Strana 6552 Zbierka zákonov č. 639/2002 Čiastka 250



l) v roku 2015 tridsa�šes� kalendárnych mesiacov,
m) v roku 2016 štyridsa� kalendárnych mesiacov,
n) v roku 2017 štyridsa�štyri kalendárnych mesiacov,
o) v roku 2018 štyridsa�osem kalendárnych mesiacov,
p) v roku 2019 pä�desiatdva kalendárnych mesiacov,
q) v roku 2020 pä�desiatšes� kalendárnych mesiacov.

(6) Poistenkyni, ktorá vychovala jedno die�a a v ob-
dobí od 1. januára 2004 do 31. decembra 2020 dovŕšila
vek 56 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku
56 rokov treba pripočíta�
a) v roku 2004 dva kalendárne mesiace,
b) v roku 2005 štyri kalendárne mesiace,
c) v roku 2006 šes� kalendárnych mesiacov,
d) v roku 2007 osem kalendárnych mesiacov,
e) v roku 2008 desa� kalendárnych mesiacov,
f) v roku 2009 dvanás� kalendárnych mesiacov,
g) v roku 2010 pätnás� kalendárnych mesiacov,
h) v roku 2011 osemnás� kalendárnych mesiacov,
i) v roku 2012 dvadsa�jeden kalendárnych mesiacov,
j) v roku 2013 dvadsa�štyri kalendárnych mesiacov,
k) v roku 2014 dvadsa�sedem kalendárnych mesiacov,
l) v roku 2015 tridsa� kalendárnych mesiacov,

m) v roku 2016 tridsa�tri kalendárnych mesiacov,
n) v roku 2017 tridsa�šes� kalendárnych mesiacov,
o) v roku 2018 tridsa�devä� kalendárnych mesiacov,
p) v roku 2019 štyridsa�dva kalendárnych mesiacov,
q) v roku 2020 štyridsa�pä� kalendárnych mesiacov.

(7) Poistenkyni, ktorá v období od 1. januára 2004
do 31. decembra 2020 dovŕšila vek 57 rokov, sa dô-
chodkový vek určí tak, že k veku 57 rokov treba pripo-
číta�
a) v roku 2004 dva kalendárne mesiace,
b) v roku 2005 štyri kalendárne mesiace,
c) v roku 2006 šes� kalendárnych mesiacov,
d) v roku 2007 osem kalendárnych mesiacov,
e) v roku 2008 desa� kalendárnych mesiacov,
f) v roku 2009 dvanás� kalendárnych mesiacov,
g) v roku 2010 štrnás� kalendárnych mesiacov,
h) v roku 2011 šestnás� kalendárnych mesiacov,
i) v roku 2012 osemnás� kalendárnych mesiacov,
j) v roku 2013 dvadsa� kalendárnych mesiacov,
k) v roku 2014 dvadsa�dva kalendárnych mesiacov,
l) v roku 2015 dvadsa�štyri kalendárnych mesiacov,

m) v roku 2016 dvadsa�šes� kalendárnych mesiacov,
n) v roku 2017 dvadsa�osem kalendárnych mesiacov,
o) v roku 2018 tridsa� kalendárnych mesiacov,
p) v roku 2019 tridsa�dva kalendárnych mesiacov,
q) v roku 2020 tridsa�štyri kalendárnych mesiacov.“.

10. V § 87 ods. 2 sa slová „pred 1. júlom 2003“
nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004“.

11.  V § 242 sa slová „pred 1. júlom 2003“ nahrádza-
jú slovami „pred 1. januárom 2004“.

12. V § 244 sa slová „pred 1. júlom 2003“ nahrádzajú
slovami „pred 1. januárom 2004“ a slová „od 1. júla
2003“ sa nahrádzajú slovami „od 1. januára 2004“.

13. Za § 244 sa vkladá § 244a, ktorý znie:

„§ 244a

(1) Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá bola
povinne zúčastnená na nemocenskom poistení a na
dôchodkovom zabezpečení k 31. decembru 2003, je po
tomto dni do 30. júna 2004 povinne nemocensky po-
istená a povinne dôchodkovo poistená pod¾a tohto zá-
kona, ak povinné nemocenské poistenie a povinné dô-
chodkové poistenie nezanikne pod¾a § 21 ods. 3.
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej bola predĺ-
žená lehota na podanie daňového priznania pod¾a oso-
bitného predpisu41) a ktorá bola povinne zúčastnená
na nemocenskom poistení a na dôchodkovom zabez-
pečení k 31. decembru 2003, je po tomto dni do
30. septembra 2004 povinne nemocensky poistená
a povinne dôchodkovo poistená pod¾a tohto zákona, ak
povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové
poistenie nezanikne pod¾a § 21 ods. 3. Na tieto samo-
statne zárobkovo činné osoby platí § 222 ods. 3 rovna-
ko.

(2) Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá bola do
31. decembra 2003 povinná plati� príspevok na pois-
tenie v nezamestnanosti a od 1. januára 2004 jej ne-
vzniklo povinné poistenie v nezamestnanosti, je povin-
ná do ôsmich dní od nadobudnutia účinnosti tohto
zákona písomne oznámi� príslušnej pobočke Sociálnej
pois�ovne skončenie povinnosti by� odvádzate¾om prí-
spevku na poistenie v nezamestnanosti.“.

14. V § 245 sa slová „pred 1. júlom 2003“ nahrádzajú
slovami „pred 1. januárom 2004“.

15. V § 247 sa v celom texte slová „pred 1. júlom
2003“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004“
a slová „do 30. júna 2003“ sa nahrádzajú slovami „do
31. decembra 2003“.

16. V § 249 v nadpise a texte sa slová „od 1. júla
2003 do 31. decembra 2019“ nahrádzajú slovami „od
1. januára 2004 do 31. decembra 2020“ a slová „pred
1. júlom 2003“ sa nahrádzajú slovami „pred 1. janu-
árom 2004“.

17. V nadpise nad § 250 sa slová „pred 1. júlom
2003“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004“.

18.  V § 250 sa slová „pred 1. júlom 2003“ nahrádza-
jú slovami „pred 1. januárom 2004“ a slová „do 30.
júna 2003“ sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra
2003“.

19. V § 251 ods. 1 sa slová „pred 1. júlom 2003“
nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004“, slová
„po 30. júni 2003“ sa nahrádzajú slovami „po 31.
decembri 2003“, slová „k 30. júnu 2003“ sa nahrádza-
jú slovami „k 31. decembru 2003“ a slová „do 30. júna
2003“ sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003“.
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20. V § 251 ods. 2 sa slová „pred 1. júlom 2003“
nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004“.

21. V § 252 sa slová „pred 1. júlom 2003“ nahrádzajú
slovami „pred 1. januárom 2004“, slová „k 30. júnu
2003“ sa nahrádzajú slovami „k 31. decembru 2003“
a slová „do 30. júna 2003“ sa nahrádzajú slovami „do
31. decembra 2003“.

22. V § 253 ods. 1 sa slová „pred 1. júlom 2003“
nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004“.

23. V § 253 ods. 2 sa slová „do 30. júna 2005“
nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2005“, slová
„pred 1. júlom 2003“ sa nahrádzajú slovami „pred
1. januárom 2004“ a slová „po 30. júni 2003“ sa na-
hrádzajú slovami „po 31. decembri 2003“.

24. V § 254 ods. 1 sa slová „pred 1. júlom 2003“
nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004“.

25. V § 254 ods. 2 sa slová „do 30. júna 2003“
nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003“, slová „po
30. júni 2003“ sa nahrádzajú slovami „po 31. decembri
2003“ a vypúš�ajú sa slová „a v roku 2002 sa čiastočný
invalidný dôchodok vyplácal šes� mesiacov alebo me-
nej ako šes� mesiacov“.

26. V § 254 ods. 6 sa slová „do 30. júna 2003“
nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003“.

27. V § 255 ods. 1 sa slová „do 30. júna 2003“
nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003“ a slová
„po 30. júni 2003“ sa nahrádzajú slovami „po 31.
decembri 2003“.

28. V § 255 ods. 2 sa slová „po 30. júni 2003“ nahrá-
dzajú slovami „po 31. decembri 2003“, slová k 1. júlu
2003“ sa nahrádzajú slovami „k 1. januáru 2004“ a slová
„k 30. júnu 2003“ sa nahrádzajú slovami „k 31. decem-
bru 2003“.

29. V § 256 sa slová „do 30. júna 2003“ nahrádzajú
slovami „do 31. decembra 2003“, slová „pred 1. júlom
2003“ sa nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004“,
slová „po 30. júni 2003“ sa nahrádzajú slovami „po 31.
decembri 2003“ a slová „od 1. júla 2003“ sa nahrádza-
jú slovami „od 1. januára 2004“.

30. V § 257 ods. 1 sa slová „do 30. júna 2003“
nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003“.

31. V § 258 sa slová „k 30. júnu 2003“ nahrádzajú
slovami „k 31. decembru 2003“ a slová „do 30. júna
2003“ sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003“.

32. V § 259 sa slová „k 30. júnu 2003“ nahrádzajú
slovami „k 31. decembru 2003“ a slová „do 30. júna
2003“ sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003“.

33. V § 260 ods. 1 a 2 sa slová „do 30. júna 2003“
nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003“, slová „po
30. júni 2003“ sa nahrádzajú slovami „po 31. decembri
2003“ a slová „k 30. júnu 2003“ sa nahrádzajú slovami
„k 31. decembru 2003“.

34.V § 261 sa slová „od 1. júla 2003“ nahrádzajú
slovami „od 1. januára 2004“.

35. V nadpise nad § 262 sa slová „po 30. júni 2003“
nahrádzajú slovami „po 31. decembri 2003“.

36. V § 262 sa slová „od 1. júla 2003 do 30. júna
2006“ nahrádzajú slovami „od 1. januára 2004 do 31.
decembra 2006“ a slová „do 30. júna 2003“ sa nahrá-
dzajú slovami „do 31. decembra 2003“.

37. V § 263 ods. 2 sa slová „do 30. júna 2003“
nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003“.

38. V § 264 sa slová „k 30. júnu 2003“ nahrádzajú
slovami „k 31. decembru 2003“ a slová „do 30. júna
2003“ sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003“.

39. V § 265 sa slová „pred 1. júlom 2003“ nahrádzajú
slovami „pred 1. januárom 2004“, slová „do 30. júna
2003“ sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003“
a slová „po 30. júni 2003“ sa nahrádzajú slovami „po
31. decembri 2003“.

40. Za § 265 sa vkladá § 265a, ktorý znie:

„§ 265a

(1) Vymeriavací základ na platenie poistného na
nemocenské poistenie a na dôchodkové poistenie
samostatne zárobkovo činnej osoby uvedenej v § 244a
ods. 1 je vymeriavací základ, z ktorého platila poistné
na nemocenské poistenie a na dôchodkové zabezpeče-
nie do 31. decembra 2003. Vymeriavací základ na
platenie poistného na nemocenské poistenie a na dô-
chodkové poistenie je najmenej vymeriavací základ
uvedený v § 138 ods. 13 a 14.

(2) Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej
osoby, ktorej po 31. decembri 2003 vznikne povinné
poistenie v nezamestnanosti, je vymeriavací základ
pod¾a odseku 1.“.

41. V § 266 ods. 3 sa slová „roky 2003 až 2005“
nahrádzajú slovami „roky 2004 a 2005“.

42. V § 267 ods. 1 sa slová „k 30. júnu 2003“
nahrádzajú slovami „k 31. decembru 2003“ a slová „od
1. júla 2003“ sa nahrádzajú slovami „od 1. januára
2004“.

43. V § 267 ods. 2 sa slová „pred 1. júlom 2003“
nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004“ a slová
„po 30. júni 2003“ sa nahrádzajú slovami „po 31.
decembri 2003“.

44. V § 268 sa slová „k 30. júnu 2003“ nahrádzajú
slovami „k 31. decembru 2003“ a slová „od 1. júla
2003“ sa nahrádzajú slovami „od 1. januára 2004“.

45. V § 270 ods. 1 a 2 sa slová „do 30. júna 2003“
nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003“.

46. V § 270 ods. 3 sa slová „pred 1. júlom 2003“
nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2004“.
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47. V § 271 ods. 2 a 3 sa slová „do 30. júna 2003“
nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003“.

48. V § 272 sa slová „pred 1. júlom 2003“ nahrá-
dzajú slovami „pred 1. januárom 2004“ a slová „do
30. júna 2003“ sa nahrádzajú slovami „do 31. de-
cembra 2003“.

49. V § 273 sa slová „pred 1. júlom 2003“ nahrá-
dzajú slovami „pred 1. januárom 2004“ a slová „do
30. júna 2003“ sa nahrádzajú slovami „do 31. de-
cembra 2003“.

50. V § 274 ods. 1 sa slová „od 1. júla 2003“ nahrá-
dzajú slovami „od 1. januára 2004“.

51. V § 274 ods. 2 sa slová „do 30. júna 2003“
nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2003“ a slová
„po 30. júni 2003“ sa nahrádzajú slovami „po 31.
decembri 2003“.

52. V § 275 sa slová „do 30. júna 2003“ nahrádzajú
slovami „do 31. decembra 2003“.

53. V § 276 ods. 1 sa slová „od 1. júla 2003“ nahrá-
dzajú slovami „od 1. januára 2004“ a slová „pred 1. jú-
lom 2003“ sa nahrádzajú slovami „pred 1. januárom
2004“.

54. V § 276 ods. 2 sa slová „k 30. júnu 2003“
nahrádzajú slovami „k 31. decembru 2003“ a slová „od
1. júla 2003“ sa nahrádzajú slovami „od 1. januára
2004“.

55. V § 279 sa slová „1. júla 2003“ nahrádzajú
slovami „1. januára 2004“.

Čl. II

Zákon č. 306/2002 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku
2002, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2003
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti so-
ciálneho zabezpečenia sa mení takto:

1. V § 2 sa slová „do 30. júna 2003“ nahrádzajú
slovami „do 31. decembra 2003“.

2. V § 3 ods. 2 sa slová „do 30. júna 2003“ nahrá-
dzajú slovami „do 31. decembra 2003“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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