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Z Á K O N
z 20. marca 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národ-
nej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., záko-
na č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona
č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z.,
zákona č. 6/2001 Z. z. a zákona č. 453/2001 Z. z. sa
mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: „vydáva záväzné stanoviská k investičnej čin-
nosti v obci,“.

2. V § 11 odsek 2 znie:
„(2) Funkcia poslanca obecného zastupite¾stva je ne-

zlučite¾ná s funkciou
a) starostu,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo

príspevkovej organizácie zriadenej   obcou, v ktorej
bol zvolený,

d) pod¾a osobitného zákona.10b)“.

3. V § 13 odsek 3 znie:
„(3) Funkcia starostu je nezlučite¾ná s funkciou

a) poslanca obecného zastupite¾stva,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo

príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej
bol zvolený,

d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) pod¾a osobitného zákona.10b)“.

4. V § 13 ods. 7 sa slovo „nadpolovičnou“ nahrádza
slovom „trojpätinovou“.

5. V § 13a ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto
slová: „ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezluči-
te¾nosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstráne-
nie tohto rozporu,“.

6. V § 25 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písme-
no g), ktoré znie:
„g) ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia

nezúčastní trikrát po sebe riadneho zasadnutia
obecného zastupite¾stva,“.

Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písme-
ná h) až k).

7. V § 30 ods. 6 sa na konci prvej vety bodka nahrá-
dza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najneskôr však
31. marca 2003.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� pätnástym dňom
po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej repub-
liky.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Strana 2058 Zbierka zákonov č. 205/2002 Čiastka 87



206

Z Á K O N
z 20. marca 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene
a doplnení zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene a doplnení zákona č. 195/2000 Z. z. o tele-
komunikáciách v znení neskorších predpisov sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 64 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová veta,
ktorá znie:
„Rada môže uloži� pokutu aj bez predchádzajúceho
upozornenia, ak sa porušila povinnos� uložená v § 16
písm. c), § 19, § 20 ods. 1 a 3, § 30, ako aj keï sa
vysiela bez oprávnenia [§ 2 ods. 1 písm. b)] alebo ak sa
prevádzkuje retransmisia bez oprávnenia [§ 2 ods. 1
písm. c)].“.

2. V § 64 odsek 3 znie:
„(3) Rada o uložení sankcie rozhodne do šiestich

mesiacov odo dňa, keï sa o porušení povinnosti pod¾a
odseku 1 dozvedela, najneskôr však do jedného roka
odo dňa, keï bola povinnos� porušená.“.

3. § 64 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ak bolo podané odvolanie pod¾a odseku 5 a súd

nezruší rozhodnutie rady, sankcia sa vykoná po nado-
budnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia. Ak súd
rozhodnutie rady zruší a vec vráti na nové konanie,
rada rozhodne o sankcii najneskôr do troch mesiacov
odo dňa doručenia rozhodnutia najvyššieho súdu. Ulo-
žená sankcia sa vykoná po nadobudnutí právoplatnos-
ti rozhodnutia.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� pätnástym dňom
po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej repub-
liky.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N
zo 4. apríla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky
vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú pod-
mienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slo-
venskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) pôdohospodárstva.“.

2. V § 2 ods. 2 sa vypúš�a slovo „¾udských“.

3. V § 3 odsek 2 znie:
„(2) Podrobnosti o veciach upravených aproximač-

ným nariadením môže ustanovi� všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, iný ústredný
orgán štátnej správy5) alebo Národná banka Sloven-
ska.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii

ústrednej štátnej správy.“.

Poznámka k odkazu 5 sa prečísluje na poznámku
k odkazu 6.

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
zo 4. apríla 2002,

ktorým sa mení zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

v znení zákona č. 276/2001 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene záko-
na č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živ-
nostenský zákon) v znení neskorších predpisov v zne-
ní zákona č. 276/2001 Z. z. sa mení takto:
1. V § 9 ods. 19 sa za slová „o dodávke elektriny“

vkladajú slová „vyrobenej v tuzemsku“ a na konci
sa pripája táto veta: „Tento všeobecne záväzný práv-
ny predpis môže urči� aj najmenší objem ročnej
spotreby elektriny, od ktorého je odberate¾ obdobne
oprávnený uzatvára� zmluvy o dodávke elektriny
vyrobenej v zahraničí, prípadne aj najvyšší prípust-
ný podiel elektriny vyrobenej v zahraničí na ročnej
spotrebe elektriny oprávneného odberate¾a a po-
drobnosti o spôsobe výpočtu a zabezpečenia dodr-
žania tohto najvyššieho prípustného podielu.“.

2. V § 9 ods. 20 sa na konci pripája táto veta: „Držite¾
licencie na rozvod plynu túto povinnos� nemá, ak

pod¾a dlhodobej zmluvy na nákup plynu uzavretej
pred 1. januárom 2002 na obdobie dlhšie ako pä�
rokov (ïalej len „dlhodobá zmluva“) je zaviazaný
zaplati� za dohodnuté minimálne množstvo plynu
bez oh¾adu na to, či toto dohodnuté minimálne
množstvo plynu odobral, a ak by preprava plynu
pre oprávneného odberate¾a mala za následok, že
množstvo plynu predané držite¾om licencie na roz-
vod plynu by bolo v príslušnom roku nižšie ako
dohodnuté minimálne množstvo plynu pod¾a dlho-
dobej zmluvy.“.

3. V § 9 ods. 21 sa slová „prenosu elektriny a prepravy
plynu“ nahrádzajú slovami „rozvodu elektriny
a plynu“.

4. V § 36 ods. 3 sa vypúš�a písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. mája 2002.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N
z 5. apríla 2002

o zmene názvu Trenčianskej univerzity v Trenčíne a o zmene zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Názov „Trenčianska univerzita v Trenčíne“1) sa mení
a znie „Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
v Trenčíne“.

Čl. II

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení
takto:

V prílohe č. 1 sa slová „Trenčianska univerzita
v Trenčíne“ nahrádzajú slovami „Trenčianska univer-
zita Alexandra Dubčeka v Trenčíne“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� 15. mája 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

1) Zákon č. 155/1997 Z. z. o zriadení Trenčianskej univerzity v Trenčíne.
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