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Z Á K O N

z 22. mája 2003,

ktorým sa mení zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení
neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení
zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 131/2002 Z. z.,
zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 166/2002 Z. z.,
zákona č. 334/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z.
a zákona č. 447/2002 Z. z. sa mení takto:

1. V § 56 odsek 1 znie:

„(1) Ďalší plat pod¾a § 37 v kalendárnych rokoch
2002 a 2003 zamestnancovi nepatrí.“.

2. V § 56 ods. 2 sa vypúš�a písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená
a) a b).

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. júla  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 vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 38 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení zákona č. 470/2000 Z. z.

výnos z 29. mája 2003 č. 30/2003 o organizácii a úlohách na úseku ochrany zdravia v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Výnos podrobnejšie upravuje organizáciu a úlohy na úseku ochrany zdravia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky, ktorých rámcová úprava je obsiahnutá v § 38 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskorších predpisov.

Výnos nadobúda účinnos� 15. júla 2003. 

Výnos je uverejnený v čiastke 30/2003 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrie�
na sekciách a úradoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, krajských riadite¾stvách Policajného zboru
a okresných riadite¾stvách Policajného zboru.
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