
7

R O Z H O D N U T I E
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 8. januára 2002

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

pod¾a § 48 ods. 1 písm.  c) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o vo¾bách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov nové vo¾by do orgánov  samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených
v prílohe  č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem
a) pod¾a § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod

bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 13. apríla 2002,
b) pod¾a § 48 ods. 5 lehoty na nové vo¾by uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Jozef Migaš v. r.
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ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú kona� nové vo¾by do orgánov samosprávy obcí 13. apríla 2002

Obec, mesto Volí sa Okres Kraj

Marianka starosta Malacky Bratislavský kraj

Jánovce

Podbranč

starosta

poslanec

Galanta

Senica
Trnavský kraj

Dežerice
 
Dubnica nad Váhom

Sádočné

Púchov

starosta

primátor

primátor

poslanec

Bánovce nad Bebravou

Ilava

Považská Bystrica

Púchov

Trenčiansky kraj

Kolárovo

Zlatná na Ostrove

Šalov

Nové Sady

Šalgovce

primátor

starosta

starosta

poslanec

poslanec

Komárno

Komárno

Levice

Nitra

Topo¾čany

Nitriansky kraj

Čadca

Koš�any nad Turcom

primátor

starosta

Čadca

Martin
Žilinský kraj

Harmanec

Magnezitovce

Žiar

Abovce

Rimavské Brezovo

Červeňany

Ve¾ký Lom

starosta

starosta

starosta

starosta

starosta

poslanci

poslanec

Banská Bystrica

Revúca

Revúca

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

Ve¾ký Krtíš

Ve¾ký Krtíš

Banskobystrický kraj

Príloha č. 1 
k rozhodnutiu predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky
č. 7/2002 Z. z. 
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Obec, mesto Volí sa Okres Kraj

Richvald

Maškovce

Zálesie

Svetlice

Kokošovce

Lada

Vysoká

Gribov

Kožuchovce

Kriš¾ovce

Ve¾krop

Bodružal

starosta

starosta

starosta

starosta

starosta

starosta

starosta

starosta

poslanec

poslanec

poslanec

poslanci

Bardejov

Humenné

Kežmarok

Medzilaborce

Prešov

Prešov

Sabinov

Stropkov

Stropkov

Stropkov

Stropkov

Svidník

Prešovský  kraj

Kolibabovce

Hincovce

starosta

starosta

Sobrance

Spišská Nová Ves
Košický kraj
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LEHOTY
na nové vo¾by do orgánov samosprávy obcí 13. apríla 2002

Lehota § — ods. Úloha Zabezpečí Termín

85 dní 16 — 9 Zverejnenie počtu obyvate¾ov obce ku dňu 
vyhlásenia volieb

obec
mesto

18. 1. 2002

65 dní 9 — 3 Určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu
poslancov, ktorý sa má v nich zvoli� pri vo¾bách
do obecného  zastupite¾stva

obecné
zastupite¾stvo

7. 2. 2002

55 dní 16 — 2
21 — 1, 2

Podanie kandidátnych listín politické strany
a nezávislí
kandidáti

17. 2. 2002

55 dní 14 — 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka
do miestnej volebnej komisie pri vo¾bách do 
obecného zastupite¾stva

politické strany 17. 2. 2002

50 dní 14 — 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej, 
mestskej volebnej  komisie

miestna,
mestská

volebná komisia

22. 2. 2002

45 dní 17 — 2
22 — 2

Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov 
obecného zastupite¾stva a na starostu obce, 
primátora mesta

miestna,
mestská

volebná komisia

27. 2. 2002

40 dní 10 — 2 Určenie volebných okrskov 
a volebných miestností

starosta obce,
primátor mesta

4. 3. 2002

35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných 
kandidátov

miestna,
mestská

volebná komisia

9. 3. 2002

30 dní 13 — 3 Uskutočnenie prvého zasadania okresnej 
volebnej komisie

okresná
volebná komisia

14. 3. 2002

25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov
a o čase a mieste konania volieb

obec
mesto

19. 3. 2002

20 dní 15 — 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka
do okrskovej volebnej komisie pri vo¾bách 
do obecného zastupite¾stva

politické strany 24. 3. 2002

17 dní 30 — 1 Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí
kandidáti

27. 3. 2002

15 dní 15 — 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej
volebnej komisie

okrsková
volebná komisia

29. 3. 2002

48 hodín 30 — 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany
a nezávislí
kandidáti

11. 4. 2002

26 — 1 Volebný deň okrsková
volebná komisia

13. 4. 2002

Príloha č. 2
k rozhodnutiu predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky
č. 7/2002 Z. z.  
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8

V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky

z 21. decembra 2001

o ob sa hu od bor nej skúš ky sprost red ko va te ¾a in ves tič ných slu žieb,
spô so be jej vy ko na nia a výš ke úhra dy za jej vy ko na nie

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 61
ods. 11 zá ko na č. 566/2001 Z. z. o cen ných pa pie roch
a in ves tič ných služ bách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých
zá ko nov (zá kon o cen ných pa pie roch) usta no vu je: 

§ 1

Ob sa hom od bor nej skúš ky sprost red ko va te ¾a in ves tič -
ných slu žieb (ïa lej len „skúš ka“) je pre ve re nie ve do mos tí
žia da te ¾a o 
a)  práv nych pred pi soch upra vu jú cich 

1. na kla da nie a ob cho do va nie s in ves tič ný mi ná stroj -
mi, 

2. čin nos ti sub jek tov pod ¾a § 61 ods. 1 písm. c) zá ko na
o cen ných pa pie roch, 

3. zda ňo va nie v ob las ti in ves tič ných ná stro jov,

b) slo ven skom fi nanč nom trhu. 

§ 2

Úhra da za vy ko na nie skúš ky je 7 000 Sk. 

§ 3

Skúš ka je ne ve rej ná a má pí som nú čas� a úst nu
čas�, vy ko ná va sa pred skúšob nou ko mi siou, kto rá
má se dem čle nov. 

§ 4

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. feb ru ára
2002. 

Bri gi ta Schmögne ro vá  v. r.
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9

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 7 ods. 1 zá ko na č. 2/1991 Zb.
o ko lek tív nom vy jed ná va ní v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 54/1996 Z. z. 

vý nos z 3. ja nu ára 2002 č. 2856/2001-III/11 o roz ší re ní zá väz nos ti  ko lek tív nej zmlu vy vyš šie ho stup ňa
a jej do dat kov.

Vo vý no se sa usta no vu je, že Ko lek tív na zmlu va vyš šie ho stup ňa na roky 1999 — 2003 uzav re tá 27. ja nu ára 1999 
me dzi Od bo ro vým zvä zom KOVO a Zvä zom stro jár ske ho prie mys lu Slo ven skej re pub li ky je zá väz ná aj pre za mest ná -
va te ¾a uve de né ho v prí lo he toh to vý no su.

Vý nos na do bú da účin nos� dňom vy hlá se nia.

Úpl né zne nie vý no su a zoz nam za mest ná va te ¾ov, na kto rých sa vz�a hu je, sa uve rej ní v ča so pi se Prá ca a so ciál na
po li ti ka č. 2/2002.

Do vý no su mož no na zrie� na Mi nis ter stve prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky, v Od bo ro vom zvä ze 
KOVO a vo Zvä ze stro jár ske ho prie mys lu Slo ven skej re pub li ky.
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10

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 7 ods. 1 zá ko na č. 2/1991 Zb.
o ko lek tív nom vy jed ná va ní v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 54/1996 Z. z. 

vý nos z 3. ja nu ára  2002 č. 3175/2001-III/11 o roz ší re ní zá väz nos ti  ko lek tív nej zmlu vy vyš šie ho stup ňa
a jej do dat ku.

Vo vý no se sa usta no vu je, že Ko lek tív na zmlu va vyš šie ho stup ňa pre od vet vie dre vár ske ho prie mys lu na Slo ven sku
uzav re tá 1. mar ca 2000 me dzi Zvä zom spra co va te ¾ov dre va Slo ven skej re pub li ky a  Od bo ro vým zvä zom pra cov ní kov
dre vo spra cu jú ce ho prie mys lu, les né ho a vod né ho hos po dár stva na Slo ven sku sú  zá väz né aj pre za mest ná va te ¾ov
uve de ných v prí lo he toh to vý no su.

Vý nos na do bú da účin nos� dňom vy hlá se nia.

Úpl né zne nie vý no su a za mest ná va te¾, na kto ré ho sa vz�a hu je, sa uve rej ní v ča so pi se Prá ca a so ciál na po li ti ka
č. 2/2002.

Do vý no su mož no na zrie� na Mi nis ter stve prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky, v Od bo ro vom zvä ze  
pra cov ní kov dre vo spra cu jú ce ho prie mys lu, les né ho a vod né ho hos po dár stva na Slo ven sku   a vo Zvä ze spra co va te ¾ov 
dre va  Slo ven skej re pub li ky.
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11

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že pod ¾a § 9 ods. 1 a 2 zá ko na
č. 2/1991 Zb. o ko lek tív nom vy jed ná va ní v zne ní ne skor ších pred pi sov a § 2 vy hláš ky Mi nis ter stva prá ce a so ciál nych 
vecí Slo ven skej re pub li ky č. 49/1991 Zb. o uk la da ní ko lek tív nych zmlúv vyš šie ho stup ňa, sprost red ko va te ¾och a roz -
hod coch a o ïal šej úpra ve ko na nia boli na Mi nis ter stve prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky  do 7. ja -
nu ára 2002 ulo že né  do dat ky ku ko lek tív nym zmlu vám vyš šie ho stup ňa:

1. Dodatok č. 5 z 22. novembra 2001 ku  Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 — 2000 uzavretej medzi
Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zvä zom za mest ná va te ¾ov ener ge ti ky Slo ven ska.

2. Dodatok č. 4 z 15. novembra  2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 — 2000 uzavretej medzi 
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

a

Zvä zom ob cho du Slo ven skej re pub li ky.

3. Dodatok č. 2 zo 6. decembra  2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2001 uzavretej medzi
Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska

a

Zvä zom za mest ná va te ¾ov ener ge ti ky Slo ven ska.

4. Do da tok č. 3 zo 14. de cem bra 2001 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa  uzav re tej me dzi Od bo ro vým zvä zom
KO VO

a

Zvä zom hut níc tva, �a žob né ho prie mys lu a geo ló gie Slo ven skej re pub li ky.

5. Do da tok č. 3 z 12. no vem bra 2001 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na rok 2000 pre od vet vie vod né ho hos -
po dár stva Slo ven skej re pub li ky uzav re tej me dzi Zdru že ním za mest ná va te ¾ov vo vod nom hos po dár stve na Slo ven sku

a

 Od bo ro vým zvä zom pra cov ní kov dre vo spra cu jú ce ho prie mys lu, les né ho a vod né ho hos po dár stva.

6. Do da tok č. 3 z 18. de cem bra 2001 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa sklár ske ho prie mys lu na roky
1999 — 2001 uzav re tej me dzi Slo ven ským od bo ro vým zvä zom sklár ske ho prie mys lu 

a

 Zvä zom sklár ske ho prie mys lu Slo ven skej re pub li ky.
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