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250
ZÁKON
z 18. júna 2003,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve
v znení zákona è. 422/2002 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

organizácií alebo k colným správam iných štátov. O vyslaní colníkov do zahranièia do mierových pozorovate¾ských misií rozhoduje vláda Slovenskej republiky.4a)

Èl. I
Zákon è. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy
v colníctve v znení zákona è. 422/2002 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 3 sa na konci prvej vety bodka nahrádza
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon
neustanovuje inak.“.

§ 3b
(1) Colník je oprávnený pôsobi• v zahranièí, kam je
vyslaný na plnenie úloh colnej správy,
a) pod¾a podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou zmluvou alebo
b) na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky
o jeho vyslaní do mierových pozorovate¾ských misií.

2. V § 3 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
„financií Slovenskej republiky (ïalej len „minister“)“.

(2) Na vyslanie colníka do zahranièia pod¾a § 3a sa
vz•ahuje osobitný zákon.2)“.

3. Za § 3 sa vkladajú § 3a a 3b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:
„4a) Èlánok 119 Ústavy Slovenskej republiky.“.

„Vz•ahy colnej správy k štátnym orgánom,
právnickým osobám, fyzickým osobám
a k zahranièiu
§ 3a
(1) Colná správa pri plnení úloh spolupracuje s Policajným zborom a s inými ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami Slovenskej republiky, so štátnymi orgánmi, s vyššími územnými celkami a obcami, s inými
právnickými osobami a fyzickými osobami.
(2) Colná správa spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a s colnými správami iných štátov v rozsahu
a za podmienok ustanovených právne záväznými aktmi
Európskych spoloèenstiev a Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika
viazaná, alebo dohodou zúèastnených strán.
(3) Colná správa môže plni• úlohy colnej správy aj
v zahranièí, ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na základe dohody zúèastnených strán. O vysielaní colníkov
na výkon štátnej služby do zahranièia rozhoduje minister na návrh generálneho riadite¾a colného riadite¾stva.
(4) Minister na návrh generálneho riadite¾a colného
riadite¾stva po dohode s Ministerstvom zahranièných
vecí Slovenskej republiky môže na plnenie úloh colnej
správy v zahranièí vysla• colníkov do medzinárodných

4. V § 4 ods. 3 sa vypúš•ajú slová „financií Slovenskej republiky (ïalej len „minister“)“.
5. V § 6 ods. 3 písm. a) sa za slovo „riadi“ vkladajú
slová „a kontroluje“.
6. V § 6 ods. 3 sa za písmeno h) vkladá nové
písmeno i), ktoré znie:
„i) spravuje sadzobné opatrenia a kontroluje ich dodržiavanie,“.
Doterajšie písmená i) až r) sa oznaèujú ako písmená j) až s).
7. V § 6 ods. 3 písm. n) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zabezpeèuje
získavanie, prvotné spracúvanie a kontrolu údajov pre
štátnu štatistiku9a) o tovare, ktorý je predmetom obchodu medzi Slovenskou republikou a èlenskými štátmi Európskych spoloèenstiev, a s tým súvisiace èinnosti,“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:
„9a) Zákon è. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.“.
8. V § 7 ods. 3 písm. q) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zabezpeèuje
získavanie, prvotné spracúvanie a kontrolu údajov pre
štátnu štatistiku9a) o tovare, ktorý je predmetom obchodu medzi Slovenskou republikou a èlenskými štátmi Európskych spoloèenstiev, a s tým súvisiace èinnosti,“.
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Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. septembra 2003
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s výnimkou èlánku I bodov 7 a 8, ktoré nadobúdajú
úèinnos• dòom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

Zbierka zákonov è. 251/2003

Strana 1532

Èiastka 126

251
ZÁKON
z 18. júna 2003,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene
a doplnení niektorých ïalších zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov
a o zmene a doplnení niektorých ïalších zákonov v znení zákona è. 54/1999 Z. z., zákona è. 337/1999 Z. z.,
zákona è. 417/2000 Z. z., zákona è. 328/2002 Z. z. a zákona è. 664/2002 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 odsek 3 znie:
„(3) Systemizáciu na každý rozpoètový rok schva¾uje
vláda Slovenskej republiky (ïalej len „vláda“) pri prerokúvaní návrhu zákona o štátnom rozpoète na príslušný rok; úpravu systemizácie vykoná ministerstvo
na základe zákona o štátnom rozpoète na príslušný
rok. V priebehu roka úpravu systemizácie na základe
zákona o štátnom rozpoète môže vykona• vláda alebo
na základe jej splnomocnenia minister.“.
2. V § 14 ods. 1 sa za slová „štátny obèan Slovenskej
republiky“ vkladajú slová „(ïalej len „obèan“)“.
3. V § 14 odsek 2 znie:
„(2) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona nepovažuje obèan, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin alebo v konaní o úmyselnom trestnom
èine bolo právoplatne rozhodnuté o podmieneènom zastavení jeho trestného stíhania alebo o zmieri. Za bezúhonného sa nepovažuje ani obèan, ktorému bolo odsúdenie za obzvláš• závažný trestný èin, trestný èin
korupcie a trestný èin zneužitia právomoci verejného
èinite¾a zahladené pod¾a osobitného predpisu.5a) Obèan
preukazuje bezúhonnos• v prijímacom konaní odpisom
z registra trestov6) nie starším ako tri mesiace.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 5a a 6 znejú:
„5a) § 69 zákona è. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskor6

ších predpisov.

) § 7 zákona è. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.“.

4. V poznámke pod èiarou k odkazu 9 sa citácia
„Zákon è. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov
v informaèných systémoch.“ nahrádza citáciou „Zákon
è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.
5. V § 15 ods. 3 písm. e) sa slovo „výpis“ nahrádza
slovom „odpis“.
6. V § 23 ods. 3 sa slová „má vysokoškolské vzdelanie“ nahrádzajú slovami „získal vysokoškolské vzdelanie po vzniku služobného pomeru“.

7. V § 28 odsek 1 znie:
„(1) Služobné hodnotenie vykonáva bezprostredne
nadriadený, ktorý osobne pozná èinnos• hodnoteného
colníka aspoò šes• mesiacov, a schva¾uje vyšší nadriadený. Služobné hodnotenie vykonané nadriadeným,
ktorý hodnoteného colníka vymenúva alebo ustanovuje do funkcie, takémuto schváleniu nepodlieha.“.
8. Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„§ 44a
Majetkové priznanie
(1) Colník je poèas trvania služobného pomeru povinný preukazova• svoje majetkové pomery v majetkovom priznaní
a) do 30 dní odo dòa vzniku služobného pomeru,
b) do 31. marca každého kalendárneho roka,
c) v lehote urèenej ministrom.
(2) V majetkovom priznaní pod¾a odseku 1 písm. a)
sa uvádza stav majetku ku dòu vzniku služobného
pomeru. V majetkovom priznaní pod¾a odseku 1
písm. b) a c) sa uvádza stav majetku k poslednému
dòu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa podáva majetkové priznanie.
(3) Majetkové priznanie obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu colníka, jeho die•a•a a manžela colníka
pod¾a odseku 8,
b) oznaèenie nehnute¾nosti, právny dôvod jej nadobudnutia, dátum jej nadobudnutia a cenu jej obstarania,14a)
c) oznaèenie hnute¾nej veci, ktorej hodnota presahuje
200 000 Sk, právny dôvod jej nadobudnutia, dátum
jej nadobudnutia a ocenenie tejto veci,
d) oznaèenie majetkového práva alebo inej majetkovej
hodnoty, ktorých hodnota presahuje 200 000 Sk,
právny dôvod ich nadobudnutia, dátum ich nadobudnutia a ocenenie majetkového práva alebo inej
majetkovej hodnoty,
e) oznaèenie hnute¾ných vecí, majetkových práv
a iných majetkových hodnôt, aj keï ich hodnota
jednotlivo nepresahuje 200 000 Sk, ak ich súhrnná
hodnota presahuje 500 000 Sk.
(4) Za majetok pod¾a odseku 3 písm. b) sa považujú
aj byty a nebytové priestory. Za majetok pod¾a odseku 3 písm. c) sa považujú aj peòažné prostriedky v hotovosti v slovenskej mene a v cudzej mene, vklady
v bankách a v poboèkách zahranièných bánk v slo-
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venskej mene a v cudzej mene a vklady v zahranièných bankách.
(5) Cena obstarania pri odplatnom nadobudnutí
majetku pod¾a odseku 3 písm. b) je dohodnutá kúpna
cena, pri bezodplatnom nadobudnutí takého majetku
cena pod¾a osobitného predpisu;14a) pri majetku pod¾a
odseku 3 písm. b) obstaranom vlastnou výstavbou sú
cenou obstarania výdavky na obstaranie takého majetku.
(6) Majetok pod¾a odseku 3 písm. c) a d) sa na
úèely majetkového priznania ocení cenou obvyklou
s výnimkou peòažných prostriedkov v hotovosti v slovenskej mene, vkladov v bankách a v poboèkách zahranièných bánk v slovenskej mene a vkladov v zahranièných bankách v slovenskej mene. Peòažné
prostriedky v cudzej mene v hotovosti, vklady v bankách a v poboèkách zahranièných bánk v cudzej mene
a vklady v zahranièných bankách v cudzej mene sa
prepoèítajú na slovenskú menu kurzom vyhláseným
Národnou bankou Slovenska, platným k poslednému
dòu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa podáva majetkové priznanie. Cenou
obvyklou sa na úèely majetkového priznania rozumie
cena, za ktorú sa v urèitom èase a na urèitom mieste
taký majetok obvykle predáva.
(7) Majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa na úèely odseku 3 delí rovnakým dielom, ak
osobitný predpis neustanovuje inak. 14b)
(8) Colník je povinný preukazova• v majetkovom priznaní aj majetkové pomery svojho neplnoletého die•a•a
a svojho manžela, ktorí s ním žijú v domácnosti,14c) a to
aj vtedy, ak manželia uzavreli dohodu o zúžení alebo
rozšírení zákonom urèeného rozsahu bezpodielového
spoluvlastníctva, alebo o správe spoloèného majetku. Ak
manželia uzavreli dohodu o zúžení alebo rozšírení zákonom urèeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva,
alebo o správe spoloèného majetku, colník preukazuje
majetkové pomery svojho manžela v majetkovom priznaní oddelene od svojich majetkových pomerov.
(9) Die•a a manžel colníka, ktorí s ním žijú v domácnosti,14c) sú povinní na požiadanie colníkovi uvedenému v odseku 8 bezodkladne poskytnú• údaje uvedené v odsekoch 3 a 4.
(10) Súèas•ou majetkového priznania je aj èestné
vyhlásenie colníka, že nemá vedomos• o takých príjmoch osôb žijúcich s ním v domácnosti,14c) ktoré možno považova• za nezdanené príjmy alebo za príjmy
z nestatoèných zdrojov.
(11) Majetkové priznanie pod¾a odseku 1 odovzdáva
colník nadriadenému, ktorý ho vymenúva alebo ustanovuje do funkcie. Tento nadriadený zabezpeèí vyhodnotenie majetkového priznania a jeho uchovávanie
a zabezpeèí jeho ochranu pred zneužitím. 9)
(12) Ak colník nepodá vèas majetkové priznanie pod¾a odseku 1 alebo èestné vyhlásenie, nadriadený
pod¾a odseku 11 mu vydá pokyn, aby dodatoène splnil
túto povinnos•, najneskôr však do 30 dní od oboznámenia sa s pokynom.
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(13) Ak má nadriadený pod¾a odseku 11 odôvodnené
pochybnosti o úplnosti alebo správnosti údajov uvedených v majetkovom priznaní, alebo o preukázaní spôsobu nadobudnutia finanèných prostriedkov potrebných na obstaranie majetku uvedeného v majetkovom
priznaní, vydá colníkovi písomný pokyn, aby doplnil
údaje uvedené v majetkovom priznaní alebo preukázal
spôsob nadobudnutia finanèných prostriedkov potrebných na obstaranie majetku uvedeného v majetkovom priznaní. Spôsob nadobudnutia týchto finanèných
prostriedkov preukazuje colník èestným vyhlásením
o zdroji ich príjmov. Spôsob nadobudnutia týchto finanèných prostriedkov colník doloží, ak ho o to nadriadený
pod¾a odseku 11 požiada, výpisom z úètu v banke alebo
v poboèke zahraniènej banky, dokladom banky alebo
poboèky zahraniènej banky o poskytnutí úveru, dokladom pois•ovne o plnení z poistnej zmluvy, potvrdením darcu alebo iným dokladom, ktorý preukazuje
spôsob nadobudnutia finanèných prostriedkov. Colník je povinný doplni• údaje v majetkovom priznaní
alebo preukáza• spôsob nadobudnutia finanèných
prostriedkov potrebných na obstaranie majetku uvedeného v majetkovom priznaní najneskôr do 30 dní od
oboznámenia sa s písomným pokynom.
(14) Za porušenie služobnej povinnosti sa považuje,
ak colník
a) nepodá majetkové priznanie pod¾a odseku 1 alebo
b) úmyselne uvedie neúplné údaje alebo nepravdivé
údaje v majetkovom priznaní alebo v èestnom vyhlásení pod¾a odsekov 10 a 13, alebo
c) nepreukáže spôsob nadobudnutia majetku alebo
finanèných prostriedkov potrebných na obstaranie
majetku uvedeného v majetkovom priznaní hodnoverným spôsobom.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 14a až 14c znejú:
„14a) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhrad za zriadenie práva osobného užívania pozemkov
a náhradách za doèasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
14b
) § 143a Obèianskeho zákonníka.
14c
) § 115 Obèianskeho zákonníka.“.

9. V § 47 ods. 2 prvá veta znie:
„Disciplinárna odmena musí by• úmerná záslužnému
èinu alebo príkladnému plneniu služobných povinností, za ktoré sa ude¾uje, prièom možno udeli• len jeden
druh disciplinárnej odmeny.“.
10. V § 59 ods. 1 sa na konci vety bodka nahrádza
èiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„ak tento zákon neustanovuje inak.“.
11. V § 60 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Poèet hodín, ktorý v priemere denne slúži colník s nerovnomerným rozvrhnutím základného èasu služby
v týždni, je stanovený koeficientom, ktorý sa v danom
roku poèíta ako èíslo osem hodín násobených poètom
všetkých pracovných dní v roku a delených poètom
všetkých dní v roku. Koeficient sa poèíta s presnos•ou
na dve desatinné miesta.“.
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12. § 65 vrátane nadpisu znie:
„§ 65
Dåžka dovolenky
Základná výmera dovolenky je šes• týždòov v kalendárnom roku.“.
13. V § 73 ods. 1 písm. a) sa slová „85 dB (A)“
nahrádzajú slovami „80 dB“.
14. V § 79 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové
písmeno l), ktoré znie:
„l) príplatok za štátnu službu v s•ažených a zdraviu
škodlivých podmienkach,“.
Doterajšie písmená l) až p) sa oznaèujú ako písmená m) až r).
15. V § 79 ods. 2 sa slová „písm. a) až k)“ nahrádzajú
slovami „písm. a) až l)“.
16. V § 83 ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza èiarkou a na
konci sa bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto
slová:
„èinnosti kontrolných mobilných skupín a inšpekènej
èinnosti.“.
17. V § 83 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„vykonávanie daòového dozoru a daòovej kontroly
predmetov spotrebnej dane21a) a odha¾ovanie protiprávneho konania colníka a porušovania služobnej
disciplíny.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 21a znie:
„21a) Napríklad § 29 zákona è. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani
z minerálnych olejov v znení zákona è. 74/2002 Z. z.“.

18. Za § 90 sa vkladá § 90a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„§ 90a
Príplatok za štátnu službu v s•ažených
a zdraviu škodlivých podmienkach
(1) Colníkovi patrí príplatok za štátnu službu v s•ažených a zdraviu škodlivých podmienkach, ak vykonáva èinnosti, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života
alebo zdravia z dôvodu
a) ionizujúceho žiarenia a neionizujúceho žiarenia,
b) chemických škodlivín alebo
c) fyzikálnych vplyvov.
(2) Príplatok patrí colníkovi v závislosti od zaradenia
s•ažujúceho a zdraviu škodlivého vplyvu do skupín
uvedených v prílohe è. 3. V I. skupine je príplatok
100 Sk až 800 Sk mesaène a v II. skupine je príplatok
300 Sk až 1 500 Sk mesaène. Príplatok pod¾a miery
rizika, intenzity a doby pôsobenia s•ažujúcich a zdraviu škodlivých vplyvov v priebehu výkonu èinností urèí
nadriadený.
(3) Ak colník vykonáva rôzne èinnosti pod¾a prílohy
è. 3 zaradené do I. a II. skupiny, patrí mu príplatok
najmenej vo výške spodnej hranice rozpätia pre
II. skupinu.
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(4) Kritériá na zaradenie èinnosti pod¾a odseku 1 do
I. skupiny alebo do II. skupiny sú
a) charakter èinnosti a použité postupy pri tejto èinnosti,
b) fyzikálne, chemické, toxikologické a biologické vlastnosti škodlivých faktorov pracovného prostredia
a pracovných postupov, ktoré najpodstatnejšie pôsobia nepriaznivo na ¾udský organizmus, prièom sa
vychádza z ich charakteru a z miery rizika,
c) vznikajúce škodliviny a pôsobiace škodliviny, najmä ich druh, množstvo a vplyv na ¾udský organizmus,
d) dåžka doby, poèas ktorej je colník vystavený pôsobeniu s•ažujúcich a zdraviu škodlivých vplyvov,
e) výskyt poškodení zdravia a chorôb z povolania
v súvislosti s výkonom èinnosti,
f) porovnávanie zistených hodnôt faktorov rozhodujúcich o stupni nároènosti alebo škodlivosti pre
zdravie na posudzovanom mieste, kde colník vykonáva štátnu službu, s najvyššími prípustnými hodnotami vystavenia pod¾a osobitných predpisov na
zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.
(5) Pri hodnotení miery s•ažujúcich a zdraviu škodlivých vplyvov sa prihliada na obvyklé podmienky na
služobnom mieste, nie na ojedinelé situácie alebo na
havarijný stav.
(6) Ak sa vyskytnú ïalšie s•ažujúce a zdraviu škodlivé vplyvy alebo èinnosti, pri ktorých výkone treba
poskytova• príplatok pod¾a odseku 1, nadriadený zaradí tieto èinnosti do skupín porovnávaním s èinnos•ami uvedenými v prílohe è. 3.“.
19. § 95 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Ïalší služobný plat zodpovedá sume rovnajúcej
sa poslednému priznanému služobnému platu colníka.“.
20. Za § 101 sa vkladá § 101a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 101a
Služobný príjem poèas vyslania
na výkon štátnej služby v zahranièí
alebo pri vyslaní na denné štúdium v zahranièí
(1) Colníkovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahranièí alebo ktorý bol vyslaný na denné štúdium do školy v zahranièí, možno na jeho písomnú
žiados• poskytova• èas• služobného príjmu v peòažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene. To
neplatí, ak colníkovi, ktorý bol vyslaný na denné štúdium do školy v zahranièí, bolo poskytnuté bezplatné
ubytovanie a štipendium na pokrytie jeho životných
nákladov.
(2) Èas•ou služobného príjmu colníka, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahranièí, je na tieto
úèely 43 % služobného príjmu pod¾a § 79 ods. 1
písm. a) až l). Zostávajúca èas• služobného príjmu
pod¾a § 79 ods. 1 písm. a) až l) sa poskytuje v slovenskej mene. V slovenskej mene sa poskytujú aj príplatky pod¾a § 79 ods. 1 písm. m) až p), ïalší služobný plat
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pod¾a § 79 ods. 1 písm. r) a peòažná náhrada za služobnú pohotovos• pod¾a § 79 ods. 3.

služby v zahranièí, najdlhšie však do dòa prekroèenia
štátnej hranice Slovenskej republiky pri jeho návrate.

(3) Èas•ou služobného príjmu colníka, ktorý je vyslaný na denné štúdium do školy v zahranièí, je na
tieto úèely 36 % služobného príjmu pod¾a § 79 ods. 1
písm. a) až l) po vykonaní zrážok preddavkov na daò
z príjmov zo závislej èinnosti a z funkèných požitkov,
poistného na zdravotné poistenie, výsluhové zabezpeèenie. Zostávajúca èas• služobného príjmu pod¾a § 79
ods. 1 písm. a) až l) sa poskytuje v slovenskej mene.
V slovenskej mene sa poskytujú aj príplatky pod¾a
§ 79 ods. 1 písm. m) až p), ïalší služobný plat pod¾a
§ 79 ods. 1 písm. r) a peòažná náhrada za služobnú
pohotovos• pod¾a § 79 ods. 3.

(11) Príspevok pod¾a odseku 9 nepatrí colníkovi za
èas, za ktorý mu patrí náhrada služobného platu poèas
doèasnej neschopnosti,23b) ani poèas preventívnej rehabilitácie.

(4) Služobným platom colníka na úèely § 34 ods. 6,
§ 40 ods. 2 a 4, § 42 ods. 3, § 70 ods. 2, § 75 až 77
a § 91 až 96 je jeho služobný plat pod¾a § 79 ods. 1
písm. a) až l) urèený v slovenskej mene pred jeho
rozdelením pod¾a odseku 2 alebo 3.
(5) Èas• služobného príjmu pod¾a odseku 2 alebo 3
vynásobená platovou reláciou23a) je zahranièný plat
v peòažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene
(ïalej len „zahranièný plat“).
(6) Služobný úrad môže poskytnú• colníkovi pod¾a
odseku 1 na jeho písomnú žiados• preddavok na zahranièný plat. Poskytnutý preddavok je colník povinný
zúètova• najneskôr do šiestich mesiacov od prvého
dòa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol
tento preddavok poskytnutý. Pri skonèení štátnej služby v zahranièí alebo denného štúdia v zahranièí je
colník povinný vráti• poskytnutý preddavok alebo jeho
pomernú èas• najneskôr do piatich dní po návrate
z cudziny.
(7) Colníkovi pod¾a odseku 1 patrí zahranièný plat
pod¾a odseku 5 zodpovedajúci odslúženému èasu, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(8) Ustanovenie odseku 1 neplatí pre colníka,
u ktorého vykonávanie štátnej služby v zahranièí alebo vyslanie na denné štúdium do školy v zahranièí je
kratšie ako šes• mesiacov.
(9) Colníkovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej
služby v zahranièí v rámci mierových pozorovate¾ských misií, na ktorých sa Slovenská republika zúèastòuje, patrí služobný príjem pod¾a § 79 ods. 1
písm. a) až l) a r) v slovenskej mene a patrí mu zahranièný príspevok od 500 do 2 500 eur mesaène, ak
medzinárodná zmluva, ktorá má prednos• pred zákonmi Slovenskej republiky, alebo iná medzinárodná
zmluva neustanovuje inak. Príspevok urèuje minister
na návrh generálneho riadite¾a v závislosti od charakteru vykonávanej služobnej èinnosti, miesta výkonu
štátnej služby v zahranièí a od miery ohrozenia života
alebo zdravia colníka.
(10) Príspevok pod¾a odseku 9 patrí colníkovi dòom
vyslania na výkon štátnej služby v zahranièí, najskôr
však dòom prekroèenia štátnej hranice Slovenskej
republiky, až do ukonèenia vyslania na výkon štátnej

(12) Zahranièný plat alebo príspevok pod¾a odseku 9
sa poskytuje v zahranièí prostredníctvom úètu v banke
v krajine výkonu štátnej služby alebo v krajine štúdia.
(13) Colníkovi vyslanému na denné štúdium do školy v zahranièí sa služobný plat poèas èerpania riadnej
dovolenky vypláca v slovenskej mene.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 23a a 23b znejú:
„23a) § 99 ods. 4 zákona è. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23b
) § 6 zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 447/2002 Z. z.“.

21. § 102 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Colníkovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej
služby v zahranièí, patria náhrady súvisiace so zahraniènou služobnou cestou a s inými zmenami miesta
výkonu štátnej služby v zahranièí pod¾a osobitného
predpisu.23c)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 23c znie:
„23c) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.“.
22. V § 137 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
„s nárokom na služobný plat.“.
23. V § 137 sa vypúš•a odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 11 sa oznaèujú ako odseky 2
až 10.
24. V § 137 sa odsek 3 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
„d) kúpe¾nej lieèby na základe lekárskeho odporúèania.“.
25. V § 141 ods. 1 sa vypúš•ajú slová „alebo k inému
služobnému úradu“.
26. V § 183 ods. 1 písmeno. c) znie:
„c) spåòa podmienky nároku na výsluhový dôchodok
pod¾a osobitného predpisu38a) a dovàšil vek 55 rokov
alebo spåòa podmienky nároku na starobný dôchodok pod¾a osobitného predpisu,38b)“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 38a a 38b znejú:
„38a) § 38 zákona è. 328/2002 Z. z.
38b
) § 21 zákona è. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpeèení v znení
neskorších predpisov.“.

27. V § 215 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) služobné hodnotenie, v ktorom je colník hodnotený
ako nevyhovujúci na výkon doterajšej funkcie alebo
na výkon akejko¾vek funkcie v štátnej službe, pred
jeho schválením.“.
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28. Za prílohu è. 2 sa vkladá príloha è. 3, ktorá znie:
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„Príloha è. 3
k zákonu è. 200/1998 Z. z.
v znení neskorších predpisov

ZOZNAM ÈINNOSTÍ, PRI KTORÝCH VÝKONE PATRÍ PRÍPLATOK
ZA ŠTÁTNU SLUŽBU V S•AŽENÝCH A ZDRAVIU ŠKODLIVÝCH PODMIENKACH
I. skupina
A. IONIZUJÚCE ŽIARENIE A NEIONIZUJÚCE ŽIARENIE
Štrukturálna a spektrálna analýza látok röntgenovým žiarením, neutrónmi a elektrónmi na difraktometroch,
spektrometroch, röntgenofluorescenèných analyzátoroch a nukleárnou magnetickou rezonanciou.
B. CHEMICKÉ ŠKODLIVINY
1. Èinnosti vykonávané v toxikologickom, chemickom, fyzikálno-chemickom a biologickom alebo inom skúšobnom laboratóriu pri kvalitatívnych a kvantitatívnych rozboroch vrátane prípravy vzoriek na analýzu, ak analyzovaná látka je pre èloveka škodlivá a z tohto dôvodu èinnos• s òou vyžaduje vysokú odbornos• a dodržiavanie
nároèných preventívnych opatrení vrátane používania osobných ochranných pracovných prostriedkov, napríklad
chemické analýzy takých zlúèenín v laboratóriách na kontrolu lieèiv, chemické analýzy látok neznámeho zloženia,
pri ktorých možno dôvodne predpoklada•, že majú vlastnosti takých zlúèenín, chemické analýzy cytostatík, hadích
jedov, hormónov, substancií antibiotík, živých vakcín.
2. Èinnosti vykonávané v laboratóriách, napríklad chemických, fyzikálno-chemických, biochemických, pri výskume a rozboroch vrátane prípravy vzoriek, ak analyzovaná, spracúvaná alebo vyrábaná látka je jedovatá.
C. FYZIKÁLNE VPLYVY
Èinnosti vykonávané v prostredí nadmerného hluku, kde normalizovaná hladina hlukovej expozície je vyššia
ako 80 dB.
II. skupina
A. CHEMICKÉ ŠKODLIVINY
Èinnosti vykonávané s chemickými škodlivinami, ktoré sú klasifikované ako ve¾mi jedovaté chemické látky
a prípravky, kde výkon èinnosti je podmienený nároènou odbornou prípravou, individuálnou fyzickou a psychickou
spôsobilos•ou a požiadavkami na dôsledné dodržiavanie zásad ochrany zdravia a bezpeènosti práce.“.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. septembra 2003.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

Zbierka zákonov è. 252/2003
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252
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. júla 2003,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 393/1999 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
na spotrebièe plynných palív v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 8 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 436/2001 Z. z. (ïalej len „zákon“) a pod¾a § 2 ods. 1
písm. h) zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 393/1999
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách na spotrebièe plynných palív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 148/2002 Z. z.
a v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 302/2002 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 3 sa slová „1 013 mbar“ nahrádzajú slovami „1 bar“.
2. V § 2 ods. 2 sa za slová „harmonizovanými slovenskými technickými normami“ vkladajú slová „pod¾a § 5
ods. 5 zákona“ a za slová „pod¾a § 5 ods. 6 zákona“ sa
vkladajú slová „a oznámenými Európskej komisii pod¾a § 8 ods. 2 písm. a) alebo § 8 ods. 3 písm. a) zákona“.
3. V § 4 písm. g) sa za slovo „predpisov,“ vkladá slovo
„že“.
4. V § 4 sa vypúš•a písmeno i).

alebo vybavení a ktoré musí uchováva• výrobca. Výrobca alebo jeho splnomocnenec oznaèí každý
spotrebiè pod¾a § 4a a k oznaèeniu pripojí identifikaèný kód autorizovanej osoby zodpovednej za náhodné kontroly pod¾a bodu 2.3.“.
7. V prílohe è. 2 bod 3.1 znie:
„3.1 Posudzovanie systému kvality výroby je postup, pri
ktorom výrobca alebo splnomocnenec, ktorý spåòa
ustanovenia bodu 3.2, vyhlasuje, že spotrebiè alebo
vybavenie zodpovedá typu opísanému v certifikáte
typu a že spåòa technické požiadavky, ktoré sa naò
vz•ahujú. Výrobca alebo splnomocnenec vypracuje
písomné vyhlásenie o zhode. Toto vyhlásenie platí
pre jeden alebo viac spotrebièov alebo vybavení
a musí ho uchováva• výrobca. Výrobca alebo jeho
splnomocnenec oznaèí každý spotrebiè pod¾a § 4a
a k oznaèeniu pripojí identifikaèný kód autorizovanej osoby zodpovednej za doh¾ad nad systémom
kvality.“.
8. V prílohe è. 2 v bode 4.1 druhá veta znie:
„Výrobca alebo jeho splnomocnenec vypracuje písomné vyhlásenie o zhode, ktoré sa môže vz•ahova• na jeden alebo viac spotrebièov alebo vybavení a ktoré musí
uchováva• výrobca.“ a na konci sa pripája veta, ktorá
znie: „Výrobca alebo jeho splnomocnenec oznaèí každý
spotrebiè pod¾a § 4a a k oznaèeniu pripojí identifikaèný
kód autorizovanej osoby zodpovednej za doh¾ad nad
systémom kvality.“.

5. V § 4a prvá veta znie:
„Pri výrobkoch, ak tak ustanovuje medzinárodná
zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa pod
pojmom vyhlásenie o zhode rozumie ES vyhlásenie
o zhode, skúška typu ES skúška typu, overenie zhody
ES overenie zhody, doh¾ad nad systémom kvality ES
doh¾ad nad systémom kvality, autorizovaná osoba notifikovaná osoba.“.

9. V prílohe è. 2 v bode 5.2 druhá veta znie:
„Výrobca alebo jeho splnomocnenec vypracuje a uchováva písomné vyhlásenie o zhode, ktoré sa môže vz•ahova• na jeden alebo viac spotrebièov alebo vybavení.“
a na konci sa pripája veta, ktorá znie: „Výrobca alebo
jeho splnomocnenec oznaèí každý spotrebiè pod¾a
§ 4a.“.

6. V prílohe è. 2 bod 2.1 znie:
„2.1 Overenie zhody výrobku s certifikovaným typom je
postup, keï výrobca vyhlasuje, že spotrebiè alebo
vybavenie je v zhode s typom opísaným v certifikáte
typu a spåòa technické požiadavky, ktoré sa naò
vz•ahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnenec vypracuje písomné vyhlásenie o zhode, ktoré sa môže
vz•ahova• na jeden kus alebo viac kusov spotrebièa

10. V prílohe è. 2 bod 5.4.1 znie:
„5.4.1 Všetky spotrebièe alebo vybavenia musia by•
jednotlivo posúdené a musia by• vykonané
skúšky, ktoré sú ustanovené v príslušných harmonizovaných normách, alebo musia by• vykonané ekvivalentné skúšky tak, aby sa overila
zhoda s certifikátom typu a technickými požiadavkami, ktoré sa na ne vz•ahujú.“.
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11. V prílohe è. 2 v bode 5.4.2 sa na konci pripája
veta, ktorá znie:
„Certifikát zhody sa môže vz•ahova• na jeden kus alebo
viac kusov spotrebièov alebo vybavení.“.
12. V prílohe è. 2 v bode 5.5.2 sa slová „slovenských
technických“ nahrádzajú slovom „harmonizovaných“.
13. V prílohe è. 2 v bode 5.5.2 písm. b) sa èíslo „95“
nahrádza èíslom „5“.
14. V prílohe è. 2 v bode 5.5.3 prvá veta znie:
„Ak je skupina prijatá, autorizovaná osoba vydá písomný certifikát o zhode spotrebièov alebo vybavení týkajúci sa vykonaných skúšok a umiestni alebo zabezpeèí
umiestnenie svojho identifikaèného kódu na každý
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spotrebiè s výnimkou tých, pri ktorých nebola zistená
zhoda.“.
15. V prílohe è. 2 v bode 6.1 sa za slovo „vypracuje“
vkladajú slová „a uchováva“ a na konci sa pripája veta,
ktorá znie: „Výrobca alebo jeho splnomocnenec oznaèí
každý spotrebiè pod¾a § 4a.“.
16. V prílohe è. 4 sa pod oznaèenie CE dopåòa ïalšia
veta, ktorá znie:
„CE oznaèenie musí by• doplnené identifikaèným kó dom autorizovanej osoby zahrnutej do fázy kontroly výroby.“.
Èl. II
Toto nariadenie nadobúda úèinnos• 1. augusta
2003.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.

Zbierka zákonov è. 253/2003
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253
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. júla 2003,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 425/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú úèinnos• a postupoch posudzovania
zhody na elektrické chladnièky a mraznièky pre domácnos• a ich kombinácie v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 295/2002 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 8 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 436/2001 Z. z. a pod¾a § 2 ods. 1 písm. h) zákona
è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 425/2000
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách na energetickú úèinnos• a postupoch
posudzovania zhody na elektrické chladnièky a mraznièky pre domácnos• a ich kombinácie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 295/2002 Z. z. sa
mení takto:

mi „Výrobca chladiaceho spotrebièa alebo jeho splnomocnenec“.
3. § 3 ods. 2 písm. a) sa slová „výrobcovi alebo jeho
splnomocnencovi chladiaceho spotrebièa“ nahrádzajú
slovami „výrobcovi chladiaceho spotrebièa alebo jeho
splnomocnencovi“.
4. V prílohe è. 1 v èasti Definície sa slovo „slovenskej“ nahrádza slovom „európskej“.
5. V prílohe è. 1 sa v poznámke pod èiarou k odkazu 1
slová „STN EN 153:1998“ nahrádzajú slovami
„EN 153:1995“.
6. V prílohe è. 2 bode 6 sa slová „Výrobca alebo jeho
splnomocnenec chladiaceho spotrebièa“ nahrádzajú
slovami „Výrobca chladiaceho spotrebièa alebo jeho
splnomocnenec“.

1. V § 2 ods. 2 sa vypúš•ajú slová „chladiaceho spotrebièa“.
2. V § 3 ods. 1 sa slová „Výrobca alebo jeho splnomocnenec chladiaceho spotrebièa“ nahrádzajú slova-

Èl. II
Toto nariadenie nadobúda úèinnos• 1. augusta
2003.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.

