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Z Á K O N

zo 14. novembra 2002,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z.
o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a taba-
kových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 182/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.,
zákona č. 367/1997 Z. z., zákona č. 333/1998 Z. z.,
zákona č. 334/1998 Z. z., zákona č. 152/1999
Z. z., zákona č. 339/1999 Z. z., zákona č. 253/2000
Z. z., zákona č. 582/2001 Z. z. a zákona č. 449/2002
Z. z. sa mení takto:

1. § 6 vrátane nadpisu znie:

„§ 6

Sadzby dane

Sadzby dane sa ustanovujú takto:

Číselný znak Opis tovaru Sadzba dane
colného
sadzobníka

2401 30 00 tabakový zvyšok    880,00 Sk/kg

2402 a 2403 cigary, cigarky 0,95 Sk/kus
cigarety s dĺžkou
do 70 mm vrátane 0,95 Sk/kus
cigarety s dĺžkou
nad 70 mm  0,95 Sk/kus

2403 cigaretový tabak
na vlastnoručné
šú¾anie cigariet 1 000,00 Sk/kg

2403 ostatný tabak
na fajčenie vrátane
tabakového zvyšku    880,00 Sk/kg

2403 žuvací tabak
a šnupací tabak 880,00 Sk/kg.“.

2. § 20a sa vypúš�a.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

zo 14. novembra 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z mine-
rálnych olejov v znení zákona č. 582/2001 Z. z. a zá-
kona č. 74/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 odsek 1 znie:
„(1) Sadzba dane sa ustanovuje takto:

a) motorový benzín kódu
kombinovanej nomenklatúry
2710 00 27, 2710 00 29,
2710 00 32 a palivo
pre tryskové motory
benzínového typu
kódu kombinovanej
nomenklatúry 2710 00 37         12 400 Sk/1 000 l

b) motorový benzín kódu
kombinovanej nomenklatúry
2710 00 26,
2710 00 34 a 27 10 00 36         14 500 Sk/1 000 l

c) stredný olej kódu
kombinovanej nomenklatúry
2710 00 51 a 2710 00 55          11 800 Sk/1 000 l

d) plynový olej kódu
kombinovanej nomenklatúry
2710 00 66, 2710 00 67
a 2710 00 68 s výnimkou
pod¾a § 8 ods. 1                        11 800 Sk/1 000 l

e) vykurovací olej kódu
kombinovanej nomenklatúry
2710 00 74, 2710 00 76,
2710 00 77 a 2710 00 78            600 Sk/1 000 kg

f) skvapalnené plynné uh¾ovodíky
kódu kombinovanej nomenklatúry
2711 12 až 2711 19 00
1. určené na použitie,

ponúkané na použitie
alebo použité ako
pohonná látka                       4 300 Sk/1 000 kg

2. určené na použitie,
ponúkané na použitie
alebo použité ako palivo               0 Sk/1 000 kg.“.

2. V § 8 odsek 1 znie:
„(1) Znížená sadzba dane sa ustanovuje vo výške

4 100 Sk/l 000 l na plynové oleje kódu kombinovanej
nomenklatúry 2710 00 66, 2710 00 67 a 2710 00 68
označené červeno v súlade s týmto zákonom, ak sú
určené na použitie ako 

a) palivo,
b) látka na pohon 

1. hnacích vozidiel používaných v železničnej dopra-
ve7a) vykonávanej v rámci podnikania,8) 

2. strojov používaných výlučne na práce výrobnej
povahy alebo služby v pôdohospodárskej produk-
cii7a) vykonávané v rámci podnikania,8)

3. motorov stacionárnych zariadení určených na vý-
robu elektrickej energie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie: 
„7a) Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky

č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia produkcie
v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 16 ods. 2 písm. b) sa vypúš�ajú slová „a ods. 2
písm. a) a b)“.

4. V § 16 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: „s výnimkou minerálneho oleja, ak je určený na
iné účely ako pohonná látka alebo ako palivo, a len ak
sa dodáva v obaloch, z ktorých ani jeden nemá objem
väčší ako desa� litrov“.

5. V § 18 odsek 2 znie: 

„(2) Bez odberného poukazu, povolenia a registrácie
možno prijíma� alebo odosiela� minerálny olej, na kto-
rý nie je ustanovená sadzba dane, a minerálny olej
kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 55, ak sú
určené na iné účely ako pohonná látka alebo ako
palivo, a len ak sa dodávajú v obaloch, z ktorých ani
jeden nemá objem väčší ako desa� litrov.“.

6. V § 19 ods. 3 sa vypúš�ajú slová „s výnimkou
minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 2 písm. a)
a b)“.

7. V § 19 ods. 6 sa slovo „nasledujúci“ nahrádza
slovom „tretí“.

8. V § 20 ods. 7 sa vypúš�ajú slová „s výnimkou
minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 2 písm. a)
a b)“.

9. V § 20 ods. 8 sa vypúš�ajú slová „s výnimkou
minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 2 písm. a)
a b)“.

10. V § 23 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Ak však daňová povinnos� vzniká počas zdaňovacieho
obdobia opakovane, vz�ahuje sa na postup daňového
dlžníka ustanovenie odseku 2.“.

11. § 23 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
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„(13) Daňový dlžník uvedený v § 5 písm. e), ktorého
daňová povinnos� za zdaňovacie obdobie nepresiahne
1 000 Sk, nie je povinný predloži� daňové priznanie
a zaplati� daň.“. 

12. V § 24 ods. 1 písm. d) druhom bode sa slová „do
spotrebite¾ského balenia, ktorého objem nepresahuje
desa� litrov“ nahrádzajú slovami „do obalov, z ktorých
ani jeden nemá objem väčší ako desa� litrov“.

13. V § 28 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) bez ustanovenej sadzby dane podliehajúceho daňo-

vému dozoru a minerálneho oleja kombinovanej
nomenklatúry 2710 00 55, ak boli naplnené do
obalov, z ktorých  ani jeden nemá objem väčší ako
desa� litrov.“.

14. V § 32 ods. 1 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú
slovami „ods. 3“.

15. V § 32 ods. 8 sa suma „100 000 Sk“ nahrádza
sumou „5 000 Sk“.

16. V § 32 ods. 9 sa slová „dane pripadajúcej na
vydaný minerálny olej, najmenej však 100 000 Sk“
nahrádzajú slovami „5 000 Sk“.

17. V § 32 ods. 10 sa slová „dane pripadajúcej na
prepravovaný minerálny olej, najmenej však
100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „5 000 Sk“. 

18. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:

„§ 36a

Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené
do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončí
pod¾a ustanovení tohto zákona.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 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 a dopĺňa zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku
sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 sa slová „troch rokov“ nahrádzajú
slovami „troch mesiacov“.

2. V § 4 ods. 2 sa za slovom „poistenia“ vypúš�a
čiarka a vkladajú sa slová „okrem peňažnej pomoci
v materstve,“.

3. V § 4 odsek 3 znie:
„(3) Pri súčasnom vyplácaní rodičovského príspevku

obidvom rodičom, alebo ak jeden rodič poberá peňaž-
nú pomoc v materstve, patrí rodičovský príspevok dru-
hému rodičovi pod¾a § 2 ods. 3 len za jeden kalendárny
mesiac pod¾a odseku 2.“.

4. V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Nárok
na rodičovský príspevok druhému rodičovi pod¾a § 2
ods. 3 zaniká dovŕšením troch mesiacov veku die�a-
�a.“.

5. V § 12 ods. 4 sa slová „k 1. septembru 2003.“
nahrádzajú slovami „k 1. septembru 2004.“.

6. § 12 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Nárok na rodičovský príspevok popri poberaní

peňažnej pomoci v materstve zaniká 1. januára 2003.

 (6) Nárok na rodičovský príspevok druhému rodičo-
vi pri súbežnej starostlivosti obidvoch rodičov o to isté
die�a do troch rokov veku pod¾a právneho predpisu
účinného do 31. decembra 2002  zaniká 1. januára
2003.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska,
Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými
papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoloč-
ností a podielové fondy. 

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie  Ministerstva  financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1996
č. 65/355/1996, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre banky (oznámenie č. 348/1996
Z. z.) v znení opatrenia č. 3171/1997-sekr. (oznámenie č. 296/1997 Z. z.), opatrenia č. 4299/1997-sekr. (oznámenie
č. 9/1998 Z. z.), opatrenia č. 18032/1999-92 (oznámenie č. 291/1999 Z. z.) a opatrenia č. 21189/2000-92
(oznámenie č. 428/2000 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Opatrenie je uvedené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2002 a možno doň nazrie� na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 13. novembra 2002 č. 20 360/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky. 

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva  financií Slovenskej republiky z 21. augusta 1997
č. 2710/1997-sekr., ktorým sa stanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre Exportno-importnú banku
Slovenskej republiky (oznámenie č. 243/1997 Z. z.) v znení opatrenia č. 22 000/2000-92 (oznámenie č. 485/2000
Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Opatrenie je uvedené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2002 a možno doň nazrie� na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb

v zákone č. 512/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. V šiestom bode v § 4 ods. 1 písmená a) a b) majú správne znie�:
„a) prezident Slovenskej republiky,9)
 b) minister obrany Slovenskej republiky (ïalej len „minister“) alebo nadriadený vojak v rozsahu vymedzenom

prezidentom Slovenskej republiky.“.
2. V štrnástom bode v § 14 ods. 6 majú by� namiesto slov „kvalifikačné predpoklady, vzdelanie,“ správne uvedené

slová „kvalifikačné predpoklady vzdelania,“.
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