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ROZHODNUTIE
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 è. 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 è. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2. urèujem
a) pod¾a § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 346/1990 Zb. deò 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 è. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Jozef Migaš v. r.
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Príloha è. 1
k rozhodnutiu predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky
è. 7/2002 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú kona• nové vo¾by do orgánov samosprávy obcí 13. apríla 2002

Obec, mesto

Volí sa

Okres

Kraj
Bratislavský kraj

Marianka

starosta

Malacky

Jánovce

starosta

Galanta

Podbranè

poslanec

Dežerice

starosta

Bánovce nad Bebravou

Dubnica nad Váhom

primátor

Ilava

Sádoèné

poslanec
primátor

Púchov

Kolárovo

primátor

Komárno

Šalov

poslanec
starosta

Nové Sady

Komárno
Levice

poslanec

Nitriansky kraj

Nitra

Šalgovce

starosta

Topo¾èany

Èadca

primátor

Èadca

Koš•any nad Turcom

starosta

Martin

Harmanec

starosta

Banská Bystrica

Magnezitovce

starosta

Revúca

Žilinský kraj

Žiar

poslanci

Revúca

Abovce

starosta

Rimavská Sobota

Rimavské Brezovo

starosta

Rimavská Sobota

Èerveòany
Ve¾ký Lom

Trenèiansky kraj

Považská Bystrica

Púchov

Zlatná na Ostrove

Trnavský kraj

Senica

poslanec
starosta

Ve¾ký Krtíš
Ve¾ký Krtíš

Banskobystrický kraj
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Obec, mesto

Volí sa

Okres

Richvald

starosta

Bardejov

Maškovce

starosta

Humenné

Zálesie

starosta

Kežmarok

Svetlice

starosta

Medzilaborce

Kokošovce

starosta

Prešov

Lada

starosta

Prešov

Vysoká

poslanec

Sabinov

Gribov

poslanec

Stropkov

Kožuchovce

poslanec

Stropkov

Kriš¾ovce

poslanci

Stropkov

Ve¾krop

starosta

Stropkov

Bodružal

starosta

Svidník

Kolibabovce

starosta

Sobrance

Hincovce

starosta

Spišská Nová Ves
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Prešovský kraj

Košický kraj
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Príloha è. 2
k rozhodnutiu predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky
è. 7/2002 Z. z.

LEHOTY
na nové vo¾by do orgánov samosprávy obcí 13. apríla 2002

Lehota

§ – ods.

85 dní

16 – 9

65 dní

9–3

55 dní

16 – 2
21 – 1, 2

55 dní

Úloha

Zabezpeèí

Termín

obec
mesto

18. 1. 2002

obecné
zastupite¾stvo

7. 2. 2002

Podanie kandidátnych listín

politické strany
a nezávislí
kandidáti

17. 2. 2002

14 – 1

Delegovanie jedného èlena a jedného náhradníka
do miestnej volebnej komisie pri vo¾bách do
obecného zastupite¾stva

politické strany

17. 2. 2002

50 dní

14 – 3

Uskutoènenie 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

Urèenie 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

Uskutoènenie prvého zasadania okresnej
volebnej komisie

okresná
volebná komisia

14. 3. 2002

25 dní

27

Informovanie volièov o zápise do zoznamu volièov
a o èase a mieste konania volieb

obec
mesto

19. 3. 2002

20 dní

15 – 1

Delegovanie jedného èlena a jedného náhradníka
do okrskovej volebnej komisie pri vo¾bách
do obecného zastupite¾stva

politické strany

24. 3. 2002

17 dní

30 – 1

Zaèiatok volebnej kampane

politické strany
a nezávislí
kandidáti

27. 3. 2002

15 dní

15 – 3

Uskutoènenie prvého zasadania okrskovej
volebnej komisie

okrsková
volebná komisia

29. 3. 2002

48 hodín

30 – 3

Ukonèenie volebnej kampane

politické strany
a nezávislí
kandidáti

11. 4. 2002

26 – 1

Volebný deò

okrsková
volebná komisia

13. 4. 2002

Zverejnenie poètu obyvate¾ov obce ku dòu
vyhlásenia volieb
Urèenie a zverejnenie volebných obvodov a poètu
poslancov, ktorý sa má v nich zvoli• pri vo¾bách
do obecného zastupite¾stva
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VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 21. decembra 2001
o obsahu odbornej skúšky sprostredkovate¾a investièných služieb,
spôsobe jej vykonania a výške úhrady za jej vykonanie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 61
ods. 11 zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investièných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o cenných papieroch) ustanovuje:

b) slovenskom finanènom trhu.
§2
Úhrada za vykonanie skúšky je 7 000 Sk.

§1
Obsahom odbornej skúšky sprostredkovate¾a investièných služieb (ïalej len „skúška“) je preverenie vedomostí
žiadate¾a o
a) právnych predpisoch upravujúcich
1. nakladanie a obchodovanie s investiènými nástrojmi,
2. èinnosti subjektov pod¾a § 61 ods. 1 písm. c) zákona
o cenných papieroch,
3. zdaòovanie v oblasti investièných nástrojov,

§3
Skúška je neverejná a má písomnú èas• a ústnu
èas•, vykonáva sa pred skúšobnou komisiou, ktorá
má sedem èlenov.
§4
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. februára
2002.

Bri gi ta Schmögne ro vá v. r.
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9
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 7 ods. 1 zákona è. 2/1991 Zb.
o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 54/1996 Z. z.
výnos z 3. januára 2002 è. 2856/2001-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupòa
a jej dodatkov.
Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupòa na roky 1999 – 2003 uzavretá 27. januára 1999
medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky je záväzná aj pre zamestnávate¾a uvedeného v prílohe tohto výnosu.
Výnos nadobúda úèinnos• dòom vyhlásenia.
Úplné znenie výnosu a zoznam zamestnávate¾ov, na ktorých sa vz•ahuje, sa uverejní v èasopise Práca a sociálna
politika è. 2/2002.
Do výnosu možno nazrie• na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze
KOVO a vo Zväze strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
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10
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 7 ods. 1 zákona è. 2/1991 Zb.
o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 54/1996 Z. z.
výnos z 3. januára 2002 è. 3175/2001-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupòa
a jej dodatku.
Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupòa pre odvetvie drevárskeho priemyslu na Slovensku
uzavretá 1. marca 2000 medzi Zväzom spracovate¾ov dreva Slovenskej republiky a Odborovým zväzom pracovníkov
drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku sú záväzné aj pre zamestnávate¾ov
uvedených v prílohe tohto výnosu.
Výnos nadobúda úèinnos• dòom vyhlásenia.
Úplné znenie výnosu a zamestnávate¾, na ktorého sa vz•ahuje, sa uverejní v èasopise Práca a sociálna politika
è. 2/2002.
Do výnosu možno nazrie• na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze
pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku a vo Zväze spracovate¾ov
dreva Slovenskej republiky.
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11
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych
vecí Slovenskej republiky è. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupòa, sprostredkovate¾och a rozhodcoch a o ïalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 7. januára 2002 uložené dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupòa:
1. Dodatok è. 5 z 22. novembra 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupòa na roky 1999 – 2000 uzavretej medzi
Slovenským odborovým zväzom energetikov
a
Zväzom zamestnávate¾ov energetiky Slovenska.
2. Dodatok è. 4 z 15. novembra 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupòa na roky 1999 – 2000 uzavretej medzi
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu
a
Zväzom obchodu Slovenskej republiky.
3. Dodatok è. 2 zo 6. decembra 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupòa na rok 2001 uzavretej medzi
Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska
a
Zväzom zamestnávate¾ov energetiky Slovenska.
4. Dodatok è. 3 zo 14. decembra 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupòa uzavretej medzi Odborovým zväzom
KOVO
a
Zväzom hutníctva, •ažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
5. Dodatok è. 3 z 12. novembra 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupòa na rok 2000 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretej medzi Združením zamestnávate¾ov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
a
Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.
6. Dodatok è. 3 z 18. decembra 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupòa sklárskeho priemyslu na roky
1999 – 2001 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

