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V Y H L Á Š K A
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 12. augusta 2003,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z.
o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení neskorších predpisov

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 54 
ods. 3 zá ko na č. 96/2002 Z. z. o do h¾a de nad fi nanč -
ným tr hom a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov
usta no vu je:

Čl. I

Vy hláš ka Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky
č. 170/2002 Z. z. o výš ke po plat kov za úko ny Úra du pre 
fi nanč ný trh v zne ní vy hláš ky č. 517/2002 Z. z. a vy -
hláš ky č. 623/2002 Z. z. sa mení tak to:

V prí lo he v po lo žke 4 pís me no p) znie:
„p) pro spek tu cen ných pa pie rov pod ¾a ob je mu emi sie,

kto rá je pred me tom ve rej nej po nu ky cen ných pa -
pie rov,67)

do 1 000 000 Sk .....................................   10 000 Sk

1 000 001 Sk — 100 000 000 Sk ..............   30 000 Sk

100 000 001 Sk — 300 000 000 Sk ..........   50 000 Sk

300 000 001 Sk — 600 000 000 Sk .......... 120 000 Sk

600 000 001 Sk — 900 000 000 Sk .......... 240 000 Sk

nad 900 000 000 Sk ............................... 360 000 Sk“.

Čl. II

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. sep tem bra 2003.

Ivan Mikloš v. r.
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360

O P A T  R E  N I E
Úra du pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu a skú šob níc tvo Slo ven skej re pub li ky

z 12. au gus ta 2003

o úpra ve dis po zič ných opráv ne ní správ cov v zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti
Úra du pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu a skú šob níc tvo

Slo ven skej re pub li ky pri na kla da ní s ma jet kom štá tu

Úrad pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu a skú šob níc tvo
Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „úrad“) 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 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 organizácie1) zria de né 
úra dom.

§ 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) Oso bit né po nu ko vé ko na nie sú správ co via po vin -
ní vy ko na�, ak pred me tom pre vo du je vý po čto vá tech ni -
ka (po čí ta če, tla čiar ne), te le fa xy, ko pí ro va cie stro je
a mo to ro vé vo zid lá, kto rých cena ur če ná zna lec kým po -
sud kom za jed not li vú vec je vyš šia ako 50 000 Sk. Tá to
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 hnu te¾ ných vecí štá tu ne uve de ných v  od -
seku 1 mož no 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)

(1) Správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re nia sú
opráv ne ní pre vá dza� sprá vu hnu te¾ ných vecí štá tu bez
ob me dze nia, ak na do bú da te¾ mi sprá vy hnu te¾ ných
vecí štá tu sú správ co via uve de ní v § 1 ods. 1 písm. a) zá -
ko na.

(2) Na plat nos� zmlu vy o pre vo de sprá vy hnu te¾ ných
vecí štá tu sa vy ža du je sú hlas úra du, 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 do sprá vy iných správ cov,
ako 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 úra du, ak dá va jú 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 hnu te¾ né veci štá tu uve de né v § 2 ods. 1
iným správ com, ako sú uve de ní v § 1 ods. 1 písm. a) zá -
ko na.

§ 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 úra -
du, 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.

§ 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
úra du, ak správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re nia dá -
va jú vý me nou hnu te¾ né veci štá tu uve de né v § 2 ods. 1.

§ 7

Ná jom ma jet ku štá tu
(k § 13 ods. 6 zá ko na)

(1) Na plat nos� ná jom nej zmlu vy, kto rou správ co via
uve de ní v § 1 toh to opat re nia pre ne chá va jú do ná jmu
viac ako 30 % ce lej po dlaho vej plo chy stav by ale bo viac
ako 30 % vý me ry po zem ku, sa vy ža du je sú hlas úra du;
to ne pla tí, ak ide o ná jom prie sto rov na úče ly pos ky to -
va nia zdra vot nej sta rost li vos ti a ná jom ne hnu te¾ nos ti
ale bo jej čas ti na úče ly rea li zá cie pro jek tov ener ge tic kej 
efek tív nos ti.

(2) Sú hlas úra du pod ¾a od se ku 1 sa vy ža du je aj vte -
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dy, ak sa ma je tok uve de ný v od se ku 1 pre na jí ma naj -
viac na ïal ších pä� ro kov.

(3) 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 úra du, ak správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re nia 
pre ne chá va jú do ná jmu hnu te¾ né veci štá tu uve de né
v § 2 ods. 1 iným ná jom com, ako sú uve de ní v § 1 ods. 1
písm. a) zá ko na, na ne ur či tý čas ale bo na čas dlh ší ako
dva roky.

§ 8

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 úra du, ak sa zmlu va
uzat vá ra s oso ba mi uve de ný mi v § 13 ods. 7 písm. a) a f) 
zá ko na.

(2) Sú hlas úra du sa vy ža du je na plat nos� zmlu vy
o vý po žič ke, kto rou správ co via uve de ní v § 1 toh to opat -
re nia 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.

§ 9

Zru šu je sa opat re nie Úra du pre nor ma li zá ciu, met ro -
ló giu a skú šob níc tvo Slo ven skej re pub li ky
č. 266/2001 Z. z. o úpra ve dis po zič ných opráv ne ní
správ cov v zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti Úra du pre nor -
ma li zá ciu, met ro ló giu a skú šob níc tvo Slo ven skej re -
pub li ky pri na kla da ní s ma jet kom štá tu.

§ 10

Toto opat re nie na do bú da účin nos� 1. sep tem bra
2003.

Du šan Pod hor ský v. r.
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361

O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 4 ods. 2 zá ko na č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve

opat re nie z 12. au gus ta 2003 č. 14875/2003-92, kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o po stu poch úč to va nia
a rám co vej úč to vej os no ve pre Fond ná rod né ho ma jet ku Slo ven skej re pub li ky.

Tým to opat re ním sa zru šu je opat re nie Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky z 28. no vem bra 1994
č. 65/553/1994, kto rým sa mení a do pĺ ňa úč to vá os no va a po stu py úč to va nia pre pod ni ka te ¾ov pre Fond ná rod né ho
ma jet ku Slo ven skej re pub li ky (ozná me nie č. 348/1994 Z. z.) v zne ní opat re nia č. 65/508/1995 (ozná me nie
č. 275/1995 Z. z.).

Opat re nie na do bú da účin nos� 1. sep tem bra 2003.

Opat re nie je uve rej ne né vo Fi nanč nom spra vo daj co vi č. 15/2003 a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve fi nan cií
 Slovenskej re pub li ky.
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362

O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 4 ods. 2 zá ko na č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve

opat re nie z 12. au gus ta 2003 č. 14880/2003-92, kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o uspo ria da ní, ozna čo -
va ní a ob sa ho vom vy me dze ní po lo žiek úč tov nej zá vier ky pre Fond ná rod né ho ma jet ku Slo ven skej re pub li ky.

Tým to opat re ním sa zru šu je opat re nie Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky z 10. no vem bra 1995
č. 65/507/1995, kto rým sa usta no vu je úč tov ná zá vier ka Fon du ná rod né ho ma jet ku Slo ven skej re pub li ky a vzor vý -
ka zu úč tov nej zá vier ky (ozná me nie č. 274/1995 Z. z.).

Opat re nie na do bú da účin nos� 1. sep tem bra 2003.

Opat re nie je uve rej ne né vo Fi nanč nom spra vo daj co vi č. 15/2003 a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve fi nan cií Slo -
ven skej re pub li ky.
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363

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že pod ¾a § 9 ods. 1 a 2 zá ko na
č. 2/1991 Zb. o ko lek tív nom vy jed ná va ní v zne ní ne skor ších pred pi sov boli na Mi nis ter stve prá ce, so ciál nych vecí
a ro di ny Slo ven skej re pub li ky do 5. au gus ta 2003 ulo že né tie to do dat ky ku ko lek tív nym zmlu vám vyš šie ho stup ňa: 

1. Do da tok č. 6 z 10. júna 2003 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na roky 1999 — 2000 z 20. júla 1999
 uzavretej me dzi Od bo ro vým zvä zom pra cov ní kov ob cho du a ces tov né ho ru chu 

a

Zvä zom ob cho du Slo ven skej re pub li ky.

2. Do da tok č. 1 zo 7. júla 2003 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na roky 2002 — 2006 z 29. ap rí la 2002
 uzavre tej me dzi Od bo ro vým zvä zom do pra vy, cest né ho hos po dár stva a auto op ra vá ren stva

a

Zvä zom za mest ná va te ¾ov mest skej hro mad nej do pra vy Slo ven skej re pub li ky.

3. Do da tok č. 1 z 25. júla 2003 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na roky 2002 — 2004 z 29. ap rí la 2002
 uzavretej me dzi Od bo ro vým zvä zom ME TA LURG

a

Zvä zom stro jár ske ho prie mys lu Slo ven skej re pub li ky.
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