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N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

zo  16. júla 2003,

kto rým  sa usta no vu jú  stup ni ce pla to vých ta ríf a li mit osob né ho prí plat ku
za mest nan cov pri vy ko ná va ní  ve rej nej služ by

 Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 46 ods. 1 písm. a) 
zá ko na č. 313/2001 Z. z. o ve rej nej služ be (ïa lej len
„zá kon“) na ria ïu je:

§ 1

Toto na ria de nie usta no vu je 
a) stup ni ce pla to vých ta ríf vy pra co va né v zá vis los ti od

vý sled kov ko lek tív ne ho vy jed ná va nia pod ¾a § 49
ods. 1 písm. c) zá ko na a ter mín ich účin nos ti,

b) li mit osob né ho prí plat ku na úče ly pos ky to va nia
osob né ho prí plat ku pod ¾a § 23 ods. 4 zá ko na a ter -
mín jeho účin nos ti.

§ 2

Za mest ná va te¾ od 1. au gus ta 2003 určí za mest nan -
co vi ta rif ný plat pod ¾a zá klad nej stup ni ce pla to vých ta -
ríf za mest nan cov pri vy ko ná va ní ve rej nej služ by usta -
no ve nej v prí lo he č. 1 ale bo pod ¾a stup ni ce pla to vých

ta ríf  pe da go gic kých za mest nan cov usta no ve nej v prí lo -
he č. 2. 

§ 3

Li mit osob né ho prí plat ku na úče ly § 23 ods. 1 zá ko na je
a) 65 % pla to vej ta ri fy naj vy ššie ho pla to vé ho stup ňa

pla to vej trie dy, do kto rej je za mest na nec za ra de ný,
pod ¾a zá klad nej stup ni ce pla to vých ta ríf za mest -
nan cov pri vy ko ná va ní ve rej nej služ by uve de nej
v prí lo he č. 1,

b) 67 % pla to vej ta ri fy naj vy ššie ho pla to vé ho stup ňa
pla to vej trie dy, do kto rej je za mest na nec za ra de ný,
pod ¾a stup ni ce pla to vých ta ríf pe da go gic kých za -
mest nan cov uve de nej v prí lo he č. 2.

§ 4

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 1. au gus ta
2003.

Mi ku láš  Dzu rin da  v. r.
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Príloha č. 1                                       
k nariadeniu vlády č. 265/2003 Z. z.

Príloha č. 3 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov

Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby 
(Sk mesačne)

Pla to vý
stu peň

Po čet
ro kov
pra xe

Stup ni ca pla to vých ta ríf pod ¾a pla to vých tried a pla to vých stup ňov

P   l   a   t   o   v   á          t   r   i   e   d   a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 do   2 5180 5300 5480 5720 6130 6610 7160 7750 8500 9010 9560 10150 10840 11650 

2 do   4 5360 5490 5680 5940 6370 6880 7450 8070 8850 9380 9950 10560 11290 12130 

3 do   6 5540 5680 5890 6160 6620 7140 7750 8380 9190 9750 10340 10980 11730 12610 

4 do   9 5720 5880 6090 6390 6860 7410 8040 8700 9540 10110 10730 11390 12180 13090 

5 do 12 5900 6070 6290 6610 7100 7680 8330 9020 9890 10480 11120 11810 12620 13570 

6 do 15 6080 6260 6500 6830 7350 7950 8620 9340 10240 10850 11510 12220 13070 14050 

7 do 18 6270 6450 6700 7050 7590 8210 8920 9650 10580 11220 11910 12640 13510 14520 

8 do 21 6450 6640 6910 7270 7840 8480 9210 9970 10930 11590 12300 13050 13960 15000 

9 do 24 6630 6830 7110 7490 8080 8750 9500 10290 11280 11960 12690 13470 14400 15480 

10 do 28 6810 7030 7310 7720 8320 9020 9790 10610 11630 12320 13080 13880 14850 15960 

11 do 32 6990 7220 7520 7940 8570 9280 10090 10920 11970 12690 13470 14300 15290 16440 

12 nad 32 7170 7410 7720 8160 8810 9550 10380 11240 12320 13060 13860 14710 15740 16920 



Príloha č. 2                                       
k nariadeniu vlády č. 265/2003 Z. z.

Príloha č. 7 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov

Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov 
(Sk mesačne)

Pla to vý
stu peň

Po čet
ro kov
pra xe

Stup ni ca pla to vých ta ríf pod ¾a pla to vých tried a pla to vých stup ňov

 P   l   a   t   o   v   á          t   r   i   e   d   a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 do 2 5040 5180 5360 5620 6080 6710 7580 8390 9360 10210 10640 11380 12240 13250 

2 do 4 5220 5360 5560 5840 6320 6970 7810 8640 9660 10520 11070 11840 12740 13790 

3 do 6 5390 5550 5760 6050 6560 7240 7990 8840 9880 10770 11510 12310 13240 14340 

4 do 9 5570 5730 5960 6270 6800 7500 8290 9170 10250 11180 11940 12770 13740 14880 

5 do 12 5740 5920 6160 6490 7040 7770 8580 9500 10630 11590 12370 13240 14240 15420 

6 do 15 5920 6100 6360 6710 7280 8030 8880 9840 11000 11990 12800 13700 14740 15960 

7 do 18 6090 6290 6550 6920 7520 8300 9170 10170 11370 12400 13240 14170 15250 16510 

8 do 21 6270 6470 6750 7140 7760 8560 9470 10500 11750 12810 13670 14630 15750 17050 

9 do 24 6440 6660 6950 7360 8000 8830 9760 10830 12120 13220 14100 15100 16250 17590 

10 do 28 6620 6840 7150 7580 8240 9090 10060 11170 12490 13620 14530 15560 16750 18130 

11 do 32 6790 7030 7350 7790 8480 9360 10350 11500 12870 14030 14970 16030 17250 18680 

12 nad 32 6970 7210 7550 8010 8720 9620 10650 11830 13240 14440 15400 16490 17750 19220 
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O P A T  R E  N I E
Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

zo  17. júla  2003

o úpra ve dis po zič ných opráv ne ní správ cov v zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti
Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky pri na kla da ní s ma jet kom štá tu

Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky (ïa -
lej len „mi nis ter stvo“) pod ¾a  § 8a ods. 2 zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 278/1993 Z. z. o sprá -
ve ma jet ku štá tu v zne ní zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 374/1996 Z. z. (ïa lej len „zá -
kon“) usta no vu je:

§ 1

Toto opat re nie sa vz�a hu je na správ cov ma jet ku štá -
tu (ïa lej len „správ ca“), kto rý mi sú štát ne roz poč to vé
or ga ni zá cie a štát ne prí spev ko vé or ga ni zá cie v zria ïo -
va te¾ skej pô sob nos ti mi nis ter stva.

§ 2

Oso bit né po nu ko vé ko na nie pri pre vo de
hnu te¾ ných vecí štá tu

[k § 8 ods. 5 písm. h) zá ko na]

(1) Po vin nos� vy ko na� oso bit né po nu ko vé ko na nie
pod ¾a § 8 ods. 1 zá ko na sa pre správ cov uve de ných v § 1 
toh to opat re nia vz�a hu je na hnu te¾ né veci štá tu, kto -
rých ob sta rá va cia cena za jed not li vú vec je vyš šia  než 
300 000 Sk. Táto po vin nos� sa ne vz�a hu je na  pre vo dy 
ma jet ku  štá tu  na  úče ly  uve de né v   § 11 ods. 7 zá ko na.

(2) Pre vod ostat ných hnu te¾ ných vecí štá tu môžu
správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re nia rea li zo va�
mimo oso bit né ho po nu ko vé ho ko na nia.   

§ 3

Pre vod sprá vy hnu te¾ ných vecí štá tu
[k § 9 ods. 2 zá ko na]

Na plat nos� zmlu vy o pre vo de sprá vy hnu te¾ ných
vecí štá tu sa vy ža du je sú hlas mi nis ter stva, ak správ co -
via uve de ní v § 1 toh to opat re nia pre vá dza jú hnu te¾ né
veci štá tu uve de né v § 2 ods. 1 toh to opat re nia do sprá -
vy iných správ cov, než sú uve de ní v § 1 ods. 1 písm. a)
zá ko na.

§ 4

Zá me na sprá vy hnu te¾ ných vecí štá tu
[k § 9 ods. 3 zá ko na]

Na plat nos� zmlu vy o zá me ne sprá vy hnu te¾ ných vecí 
štá tu sa vy ža du je sú hlas mi nis ter stva, ak správ co via
uve de ní v § 1 toh to opat re nia zmlu vou o zá me ne sprá vy 

ma jet ku štá tu vy mie ňa jú hnu te¾ né veci štá tu uve de né
v § 2 ods. 1 toh to opat re nia.

§ 5

Pre vod vlast níc tva hnu te¾ ných vecí štá tu
[k § 11 ods. 6 zá ko na]

Na plat nos� kúp nej zmlu vy sa vy ža du je sú hlas mi -
nis ter stva, ak správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re nia
pre vá dza jú vlast níc tvo hnu te¾ ných vecí štá tu uve de -
ných v § 2 ods. 1 toh to opat re nia.

§ 6

Vý me na hnu te¾ ných vecí štá tu
[k § 11 ods. 8 zá ko na]

Na plat nos� zá men nej zmlu vy sa vy ža du je sú hlas mi -
nis ter stva, ak správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re nia
vý me nou dá va jú hnu te¾ né veci štá tu uve de né v § 2
ods. 1 toh to opat re nia.

§ 7

Ná jom ne hnu te¾ ných vecí štá tu
[k § 13 ods. 6 zá ko na]

(1) Na plat nos� ná jom nej zmlu vy, kto rou sa pre ne -
chá va jú ne hnu te¾ né veci štá tu do ná jmu, sa vy ža du je
sú hlas mi nis ter stva, ak správ co via uve de ní v § 1 toh to
opat re nia pre ne chá va jú do ná jmu ne hnu te¾ né veci štá -
tu na úče ly pos ky to va nia zdra vot nej sta rost li vos ti.  

(2) Na plat nos� ná jom nej zmlu vy, kto rou sa pre ne -
chá va jú ne hnu te¾ né veci štá tu do ná jmu na iné úče ly,
ako sú uve de né v od se ku 1,  sa vy ža du je sú hlas mi nis -
ter stva, ak správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re nia
pre ne chá va jú do ná jmu viac ako 30 percent ce lej po -
dlaho vej plo chy stav by ale bo viac ako 30 percent vý me -
ry po zem ku na čas dlh ší ako tri roky. 

§ 8

Ná jom hnu te¾ ných vecí štá tu
[k § 13 ods. 6 zá ko na]

Na plat nos� ná jom nej zmlu vy, kto rou sa pre ne chá va -
jú hnu te¾ né veci štá tu do ná jmu, sa vy ža du je sú hlas
mi nis ter stva, ak správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re -
nia pre ne chá va jú do ná jmu mo to ro vé vo zid lá, tech no -
lo gic ké za ria de nia diel ní, prá čov ní a ko tol ní, dia ly zač -
ných pra co vísk, pra co vísk spo loč ných vy šet ro va cích
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a lie čeb ných zlo žiek a vý po čto vej tech ni ky (po čí ta če,
tla čiar ne).

§ 9

Vý po žič ka ma jet ku štá tu
[k § 13 ods. 9 zá ko na]

(1) Na plat nos� zmlu vy o vý po žič ke ne hnu te¾ ných
vecí štá tu uzav re tej správ ca mi uve de ný mi v § 1 toh to
opat re nia sa vy ža du je sú hlas mi nis ter stva, ak vy po ži -
čia va te¾ mi sú správ co via uve de ní v § 1 ods. 1 písm. a)
a b) zá ko na.

(2) Na plat nos� zmlu vy o vý po žič ke hnu te¾ ných vecí
štá tu uzav re tej správ ca mi uve de ný mi v § 1 toh to opat -
re nia sa vy ža du je sú hlas mi nis ter stva, kto rou sa pre -

ne chá va jú do vý po žič ky hnu te¾ né veci štá tu iným vy po -
ži čia va te ¾om, ako sú uve de ní v § 1 ods. 1 písm. a)
zá ko na.

§ 10

Zru šu je sa opat re nie Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo -
ven skej re pub li ky č. 275/2001 Z. z. o úpra ve dis po zič -
ných opráv ne ní správ cov ma jet ku štá tu v zria ïo va te¾ -
skej pô sob nos ti  Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej
re pub li ky pri na kla da ní s ma jet kom štá tu. 

§ 11

Toto opat re nie na do bú da účin nos� 1. au gus ta  2003.

Ru dolf Za jac v. r. 
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