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Z Á K O N

z 30. januára 2002,

ktorým sa mení zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení zákona
č. 132/1982 Zb., zákona č. 234/1992 Zb. a zákona
č. 195/1998 Z. z. sa mení takto:

1. V § 45 odsek 3 znie:
„(3) Ak je výchova die�a�a vážne ohrozená alebo váž-

ne narušená a iné výchovné opatrenia neviedli k ná-
prave alebo ak z iných závažných dôvodov nemôžu
rodičia výchovu die�a�a zabezpeči� a nemožno die�a
zveri� do výchovy iného občana než rodiča, alebo do
pestúnskej výchovy, alebo nemožno die�a zveri� do
výchovy opatrovníka, môže súd nariadi� ústavnú vý-
chovu. Ak je to v záujme maloletého nevyhnutné, môže
súd vo výnimočných prípadoch nariadi� ústavnú vý-
chovu aj vtedy, ak jej iné výchovné opatrenia nepred-

chádzali. Výnimočnos� prípadu a nemožnos� vykona�
iné výchovné opatrenia musí by� odôvodnená. Z dôle-
žitých dôvodov môže súd predĺži� ústavnú výchovu až
na jeden rok po dosiahnutí plnoletosti.“.

2. V § 68 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) ak počas najmenej šiestich mesiacov sústavne ne-

prejavovali opravdivý záujem o die�a, najmä tým, že
die�a pravidelne nenavštevovali, neplnili pravidelne
a dobrovo¾ne vyživovaciu povinnos� k die�a�u a ne-
prejavujú snahu upravi� si v medziach svojich mož-
ností svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby sa
mohli osobne uja� starostlivosti o die�a, ak im
v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka,
alebo“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. apríla 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

z 30. januára 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komuni-
káciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona
č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona
č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z. a zákona
č. 490/2001 Z. z.  sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 30 ods. 1 sa v prvej vete za slovo „vidite¾nosti“
vkladajú slová „a v čase od 15. októbra do 15. marca
počas celého dňa“.

2. V § 36 ods. 5 prvá veta znie: „V cestnej premávke
okrem premávky na cestách III. triedy, miestnych
komunikáciách a účelových komunikáciách je na po-
užívanie zvláštnych motorových vozidiel s výnimkou
traktorov povinne opatrených tabu¾kou s evidenčným
číslom potrebné povolenie príslušného okresného do-
pravného inšpektorátu Policajného zboru (ïalej len
„okresný dopravný inšpektorát“), ktorý určí trasu, čas
a ïalšie podmienky potrebné na zaistenie bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky.“.

3. V § 40 odsek 4 znie:
„(4) Správca cesty  môže odstráni� vozidlo,  ktoré je

ponechané na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho
prevádzkovate¾a, ak je
a) ponechané na mieste, kde je zastavenie alebo státie

zakázané a vozidlo tvorí prekážku cestnej premáv-
ky, 

b) bez  pripevnenej tabu¾ky s evidenčným číslom a ak
podlieha evidenčnej povinnosti alebo je bez čitate¾-
ného vyznačenia mena, priezviska a trvalého poby-
tu, alebo bez názvu a sídla držite¾a na vidite¾nom
mieste na jeho pravej strane s výnimkou dvojkole-
sových vozidiel, aj keï netvorí prekážku cestnej
premávky.“.

4. V § 79 ods. 2 sa slová „o vodičskom oprávnení“
nahrádzajú slovami „vo vodičskom preukaze“.

5. § 90 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Okresný dopravný inšpektorát nevykoná zmenu

držite¾a vozidla a zmenu údajov o vlastníkovi vozidla,
ak je proti vlastníkovi alebo držite¾ovi vedené exekučné
konanie34a) alebo výkon rozhodnutia pod¾a osobitného
predpisu.35)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 34a a 35 znejú:
„34a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.

o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poria-
dok) a o zmene a doplnení ïalších zákonov v znení neskorších
predpisov.

  35) Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení
neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona
č. 553/2001 Z. z.“.

Čl. II 

Tento zákon nadobúda účinnos� dňom vyhlásenia.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

z 30. januára 2002,

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

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z mine-
rálnych olejov sa mení a dopĺňa takto:

1.V § 8 ods. 1 písm. b) prvý bod znie:
„1. hnacích vozidiel, ko¾ajových strojov a ko¾ajových

zariadení pri údržbe a opravách ko¾ajových dráh
a elektrických vedení prevádzkovaných právnickou
osobou alebo fyzickou osobou, ktorej predmetom  pod-
nikania8) je  verejná železničná doprava,“.

2. V § 8 ods. 1 písm. b) druhý bod znie:
„2. strojov určených výlučne na práce v po¾nohospo-

dárskej a lesnej výrobe vykonávanej v rámci podnika-
nia,“.

3. V § 9 sa vypúš�a odsek 3. 

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

4. V § 16 ods. 2 písm. d)  sa slová „(§ 29)“ nahrádzajú
slovami „(§ 29 ods. 1)“.

5. V § 17 odsek 4 znie:
„(4) Registrovaný obchodník je povinný pred vyda-

ním odberného poukazu zloži� zábezpeku na daň vo
výške 1 000 000 Sk spôsobom uvedeným v § 15 ods. 8.
Zloženie zábezpeky na daň sa nevz�ahuje na vývoz
minerálneho oleja (§ 22) zdaneného pod¾a § 7 ods. 1.“.

6. V § 18 odsek 2 znie: 
„(2) Bez odberného poukazu, povolenia a registrácie

možno odobera� minerálny olej
a) oslobodený od dane pod¾a § 11 ods. 2 písm. a) a b),
b) na ktorý nie je ustanovená sadzba dane, a minerálny

olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 55
oslobodený od dane, ak sú určené na iné účely ako
pohonná látka alebo ako palivo, len ak sa dodávajú
v obaloch, ktorých objem nepresahuje desa� lit-
rov.“.

  7. V § 19 ods. 3 sa za slová „uvedený v § 16 ods. 2
písm. b) a d)“ vkladajú slová „s výnimkou minerálneho
oleja uvedeného v § 11 ods. 2 písm. a) a b)“.  

  8. V § 20 odsek 8 znie:
 „(8) Pri dovoze (§ 21) minerálneho oleja v pozastave-

ní dane alebo minerálneho oleja uvedeného  v § 16
ods. 2 písm. b) a d) s výnimkou minerálneho oleja
uvedeného v § 11 ods. 2 písm. a) a b) sa pri obehu
sprievodného dokumentu považuje colný úrad, ktorý
prepustí minerálny olej do colného režimu vo¾ný
obeh,3) za odosielate¾a (dodávate¾a) a pri vývoze (§ 22)
za príjemcu (odberate¾a) minerálneho oleja.“.

  9. V § 23 ods. 11 sa slová „pod¾a odseku 12“
nahrádzajú slovami „pod¾a odseku 10“.

10. V § 24 ods. 4 písm. a) sa slová „(§ 23 ods. 14)“
nahrádzajú slovami „(§ 23 ods. 10)“. 

11. Nadpis pod § 29 znie: 

„Daňový dozor a daňová kontrola“.

12. V § 29 ods. 3 úvodná veta znie: „Colný úrad pri
daňovom dozore a daňovej kontrole predmetu dane je
oprávnený“. 

13. V § 29 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na
začatie daňovej kontroly sa nevz�ahuje ustanovenie
osobitného predpisu.23a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a) § 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.“.

14. V § 32 ods. 5 sa za slová „v § 7 ods. 1 písm. e)“
vkladajú slová „alebo v § 7 ods. 1 písm. f) v druhom
bode“.

15. V § 36 ods. 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú
slovami „odseku 7“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. marca 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

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

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 68 ods. 3 písm. l) zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos z 12. februára 2002 č. 1/2002, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly
odpadov.

Výnos ustanovuje jednotné metódy analytickej kontroly odpadov.

Výnos nadobúda účinnos� dňom vyhlásenia.

Úplné  znenie výnosu je uverejnené v čiastke č. 1/2002 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky.

Do výnosu možno nazrie� na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovenskej agentúre
životného prostredia a na okresných a krajských úradoch.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe
príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej
republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z. 

výnos z 13. februára 2002 č. 8/2002, ktorým sa v roku 2002 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty
a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru.

Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.12/2001, ktorým sa ustanovuje
hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru (oznámenie č. 67/2001 Z. z.). 

Výnos nadobúda účinnos� 1. marca 2002. 

Výnos je uverejnený v čiastke 8/2002 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrie�
na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na krajských riadite¾stvách Policajného zboru.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod¾a § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe
príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej
republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z. vydalo

výnos z 18. februára 2002 č. 397/2002-62, ktorým sa v roku 2002 ustanovuje hodnota služobnej
rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Nadobudnutím účinnosti tohto výnosu sa zrušuje výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo
16. februára 2001 č. 266/2001-62, ktorým sa v roku 2001 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí
pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky (oznámenie č. 70/2001 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnos� 1. marca 2002.

Do výnosu možno nazrie� na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, na Generálnom riadite¾stve Zboru
väzenskej a justičnej stráže, v ústavoch na výkon väzby, v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, v ústave na
výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a v nemocnici pre obvinených a odsúdených.
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