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Z Á K O N

z 19. sep tem bra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 291/2002 Z. z. o Štát nej pok lad ni ci a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 386/2002 Z. z. a kto rým sa mení zá kon Ná rod nej rady

Slo ven skej re pub li ky č. 82/1994 Z. z. o štát nych hmot ných re zer vách v zne ní
ne skor ších pred pi sov 

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 291/2002 Z. z. o Štát nej pok lad ni ci a o zme -
ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 386/2002 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 ods. 2 sa za slo vá „územ né ho celku5)“ vkla da -
jú slo vá „a prí spev ko vá or ga ni zá cia vyš šie ho územ né ho 
cel ku;5) klien tom pre rea li zá ciu pros tried kov z roz po čtu 
Eu róp skych spoločenstiev5a) je mi nis ter stvo;“ a slo vá
„je aj práv nic ká oso ba, v kto rej je zria de ná im ple men -
tač ná agen tú ra, a to pre prog ra my fi nan co va né z  pro -
stried kov Eu róp skych spo lo čen stiev“ sa na hrá dza jú slo -
va mi „pre prog ra my fi nan co va né z tých to prostiedkov5b)
je aj práv nic ká oso ba, v kto rej je zria de ná im ple men tač -
ná agen tú ra“. 

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 5a a 5b zne jú:

„5a) § 55f zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995
Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

 5b) § 20a zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995
Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

2. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 5 sa ci tá cia „§ 21
ods. 1 a 4 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 303/1995 Z. z. v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 386/1996 Z. z.“ na hrá dza ci tá ciou
„§ 21 ods. 1 a 2 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 303/1995 Z. z. v zne ní zá ko na Ná rod nej rady 
Slo ven skej re pub li ky č. 386/1996 Z. z. “.

3. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 9 sa ci tá cia „§ 34
ods. 3 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 303/1995 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov“ na hrá -
dza ci tá ciou „Na prí klad § 34 ods. 3 zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. v zne ní ne -
skor ších pred pi sov, § 26 zá ko na č. 195/1998 Z. z. o so -
ciál nej po mo ci v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 21 zá ko -
na č. 131/2002 Z. z.“.

4. V § 6 ods. 1 písm. c) sa na kon ci pri pá ja jú slo vá „a  o)“.

5. V § 6 ods. 1 písm. k) sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo -
vá: „Sprá vy štát nych hmot ných re zerv Slo ven skej re -
pub li ky a Štát ne ho fon du lik vi dá cie jad ro vo e ner ge tic -
kých za ria de ní a na kla da nia s vy ho re tým jad ro vým
pa li vom a rá dio ak tív ny mi od pad mi; Štát na pok lad ni ca
môže do čas ne vo¾ né fi nanč né pros tried ky po u ži� na

pre kle nu tie do čas né ho ne sú la du me dzi príj ma mi a vý -
dav ka mi štát ne ho roz po čtu v roz poč to vom roku a na
za bez pe če nie lik vi di ty na je di nom účte,“.

6. V § 6 ods. 1 pís me ná m) a n) zne jú: 
„m) za bez pe ču je a vy ko ná va pre svo jich klien tov tu zem -

ské pre vo dy pe ňaž ných prostriedkov13a) (ïa lej len
„tu zem ské pre vo dy“),

n) za bez pe ču je pre svo jich klien tov cez hra nič né pre vo -
dy pe ňaž ných prostriedkov13b) (ïa lej len „cez hra nič -
né pre vo dy“) pros tred níc tvom Ná rod nej ban ky Slo -
ven ska,“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 13a a 13b zne jú:

„13a) § 2 ods. 1 a § 3 až 11 zá ko na č. 510/2002 Z. z. o pla tob nom sty -
ku a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.

 13b) § 2 ods. 1 a § 12 až 20 zá ko na č. 510/2002 Z. z.“.

7. V § 6 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me na mi s) až z), kto ré
zne jú:
„s) vy dá va me to dic ké usmer ne nia pre klien tov v ob las ti

tu zem ských pre vo dov a cez hra nič ných pre vo dov, ve -
de nia cen trál ne ho re gis tra ma jet ku štá tu a v ob las ti
rea li zá cie ve rej né ho roz po čtu v pod mien kach sys té -
mu Štát nej pok lad ni ce,

t) za bez pe ču je bu do va nie in for mač né ho sys té mu Štát -
nej pok lad ni ce, 

u) na vr hu je stra té giu a ko or di no va nie čin nos tí ïal šie -
ho bu do va nia sys té mu Štát nej pok lad ni ce,

v) má prá vo od pí sa� pe ňaž né pros tried ky z ňou ve de né -
ho účtu klien ta bez pred lo že nia jeho žia dos ti o rea li -
zá ciu plat by v prí pa doch usta no ve ných v oso bit ných
pred pi soch,14a) 

w) má prá vo za vy ko na nie pla tieb po ža do va� úhra du
ná kla dov s tým spo je ných a po u ži� na ich za po čí ta -
nie pe ňaž né pros tried ky na účte klien ta, 

x) za bez pe ču je pre svo jich klien tov vý be ry a vkla dy pe -
ňaž ných pros tried kov v ho to vos ti pros tred níc tvom
Ná rod nej ban ky Slo ven ska, ban ky, po boč ky za hra -
nič nej ban ky a poš to vé ho podniku14b) na zmluv nom
zá kla de; na tie to úče ly môže Štát na pok lad ni ca zria -
di� účty v slo ven skej mene a účty v cu dzích me nách
aj v ban kách a po boč kách za hra nič ných bánk,

y) vy jad ru je sa k ná vr hom vše obec ne zá väz ných práv -
nych pred pi sov a iných ma te riá lov, kto ré sú vi sia
s pô sob nos �ou Štát nej pok lad ni ce,

z) ukla dá a vy má ha po ku ty pod ¾a § 13.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 14a a 14b zne jú:

„14a) § 4 ods. 3 zá ko na č. 510/2002 Z. z.
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14b) § 2 ods. 2 a § 5 ods. 1 zá ko na č. 507/2001 Z. z. o poš to vých služ -
bách.“.

8. V § 6 od sek 2 znie:
„(2) Štát na pok lad ni ca na za bez pe če nie čin nos tí  po -

d¾a od se ku 1 písm. p), r) a o)
a) zos ta vu je sú bo ry úda jov z vlast nej evi den cie o klien -

toch a z úč tov ných výkazov14c) štát nych roz poč to -
vých or ga ni zá cií, štát nych prí spev ko vých or ga ni zá -
cií, ve rej ných vy so kých škôl, vyš ších územ ných
cel kov, roz poč to vých or ga ni zá cií vyš šie ho územ né -
ho cel ku, prí spev ko vých or ga ni zá cií vyš šie ho územ -
né ho cel ku, obcí, roz poč to vých or ga ni zá cií obcí, prí -
spev ko vých or ga ni zá cií obcí, Slo ven skej te le ví zie,
Slo ven ské ho roz hla su, štát nych fon dov, So ciál nej
po is �ov ne, zdra vot ných po is �ov ní, Ná rod né ho úra -
du prá ce, Fon du ná rod né ho ma jet ku Slo ven skej re -
pub li ky a Slo ven ské ho po zem ko vé ho fon du; sú bo ry
úda jov zos ta ve né Štát nou pok lad ni cou sa za hŕ ňa jú
do oso bit nej čas ti Prog ra mu štát nych šta tis tic kých
zis �o va ní na prí sluš né roky,14d)

b) zos ta vu je sú hrnné úda je pod ¾a po žia da viek mi nis -
ter stva ur če né pre me dzi ná rod né or ga ni zá cie, Eu -
róp sku úniu a Eu róp ske spo lo čen stvá, 

c) sús tre ïu je úda je o sta ve a zme ne ma jet ku štá tu od
jed not li vých správ cov ma jet ku štá tu. 

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 14c a 14d zne jú:

„14c) § 17 zá ko na č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve.

 14 d) § 12 zá ko na č. 540/2001 Z. z.“.

9. V § 6 ods. 3 sa za slo vo „fak tú ry“ vkla da jú slo vá
„a od sú hla se né plat by trans fe rov, ok rem trans fe rov
so ciál nej po mo ci k prí jem com, kto rých účty Štát na
pok lad ni ca ne ve die,“.

10. V § 6 ods. 4 sa slo vá „Vše obec ná zdra vot ná po is -
�ov ňa“ na hrá dza jú slo va mi „zdra vot né po is �ov ne“.

11. V § 7 ods. 1 sa za slo vá „roz po čta mi štát nych fon -
dov,“ vkla da jú slo vá „roz po čta mi ve rej ných vy so kých
škôl,“.

12. V § 8 ods. 1 sa za slo vá „územ né ho cel ku“ vkla da -
jú slo vá „a prí spev ko vá or ga ni zá cia vyš šie ho územ né ho 
cel ku“ a na kon ci sa pri pá ja jú tie to slo vá: „a pre rea li zá -
ciu pros tried kov Eu róp skych spo lo čen stiev.5a)“. 

13. V § 8 ods. 2 čas� pr vej vety za bod ko čiar kou znie:
„v rov na kej le ho te pred lo ží roz po čet klien ta aj vyš ší
územ ný ce lok, roz poč to vá or ga ni zá cia vyš šie ho územ -
né ho cel ku, prí spev ko vá or ga ni zá cia vyš šie ho územ né -
ho cel ku a ve rej ná vy so ká ško la a v rov na kej le ho te
pred lo ží im ple men tač ná agen tú ra po dro bný roz po čet
pros tried kov z Eu róp skych spoločenstiev5b) a mi nis ter -
stvo po dro bný roz po čet roz poč to vej ka pi to ly Štát ny
dlh, roz poč to vej ka pi to ly Vše obec ná pok lad nič ná sprá -
va, roz poč to vej ka pi to ly Sú hrnný fi nanč ný vz�ah k ob -
ciam a vyš ším územ ným cel kom.“.

14. V § 8 ods. 2 sa dru há veta na hrá dza ve tou, kto rá
znie: „V me sia ci ja nu ár bež né ho roka môže klient čer -
pa� len ne vy hnut né vý dav ky ur če né klien to vi správ com 
roz poč to vej ka pi to ly z vlád ne ho ná vr hu štát ne ho roz -
po čtu na prí sluš ný roz poč to vý rok ale bo ur če né klien -

to vi vyš ším územ ným cel kom z pred lo že né ho ná vr hu
roz po čtu na prí sluš ný roz poč to vý rok za stu pi te¾ stvu
vyš šie ho územ né ho cel ku, kto rých roz pis klient pred -
kla dá do Štát nej pok lad ni ce naj ne skôr do 1. de cem bra
bež né ho roka.“.

15. V § 8 od sek 6 znie:
„(6) V usta no ve ných le ho tách pod ¾a od se ku 14 klient

pred kla dá na od sú hla se nie Štát nej pok lad ni ci dva -
nás� me sač ný fi nanč ný plán rea li zá cie vý dav kov, v kto -
rom rea li zá ciu vý dav kov plá nu je pod ¾a me sia cov,
a troj me sač ný fi nanč ný plán rea li zá cie vý dav kov, v kto -
rom rea li zá ciu vý dav kov plá nu je pod ¾a týž dňov, kto ré
sú čas ne v usta no ve ných le ho tách do pĺ ňa a ak tu a li zu -
je. Rea li zá cia bež ných vý dav kov, kto ré klient plá nu je
na ka len dár ny me siac s vý nim kou klien ta, kto rým je
mi nis ter stvo pre rea li zá ciu roz po čtu roz poč to vej ka pi -
to ly Štát ny dlh, a klien tov, kto rí plat by za tr van li vé to -
va ry a vy ba ve nie na vo jen ské úče ly a za vý stav bu vo jen -
ské ho cha rak te ru a vo jen ských bu dov rea li zu jú
z bež ných vý dav kov, ne smie pre kro či� jed nu dva nás ti -
nu roz po čtu bež ných vý dav kov klien ta; ak má klient
v ka len dár nom me sia ci ne pra vi del né, mi mo riad ne ale -
bo ne pred ví da né bež né vý dav ky, môže plá no va� aj vyš -
šiu rea li zá ciu bež ných vý dav kov, naj viac však do jed nej 
de sa ti ny roz po čtu bež ných vý dav kov. Ak klient v ka len -
dár nom me sia ci plá nu je me nej ako jed nu dva nás ti nu
roz po čtu bež ných vý dav kov, môže v na sle du jú cich me -
sia coch plá no va� vyš šiu rea li zá ciu roz po čtu bež ných
vý dav kov i nad jed nu de sa ti nu roz po čtu bež ných vý -
dav kov. Rea li zá ciu ka pi tá lo vých vý dav kov plá nu je
klient pod ¾a zmlu vy s do dá va te ¾om so zrete¾ou na do -
hod nu té le ho ty do dáv ky a plat by. Tým to nie je dotk nu -
tá po vin nos� do dr ža� roč ný roz po čet vý dav kov.“.

16. V § 8 ods. 7 dru hej vete sa za slo vá „ča ka jú cich na
rea li zá ciu“ na mies to čiar ky vkla dá spoj ka „a“ a vy púš -
�a jú slo vá „a sú čet vý dav kov uve de ných v od sú hla se -
ných fi nanč ných plá noch rea li zá cie vý dav kov“.

17. V § 10 ods. 3 a 5 sa na kon ci pr vej vety nad slo vo
„kon tro ly“ umies tňu je od kaz 20.

18. V § 11 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja veta, kto rá znie:
„Lik vi di tou na je di nom účte sa ro zu mie schop nos�
splá ca� zá väz ky štá tu a zá väz ky vy plý va jú ce zo sys té -
mu Štát nej pok lad ni ce.“.

19. V § 12 ods. 1 pís me ná c) a d) zne jú:
„c) do dr žia va� li mit zos tat ku pe ňaž ných pros tried kov

v ho to vos ti v usta no ve nom ob do bí a účel po u ži tia
pe ňaž ných pros tried kov v ho to vos ti pod ¾a od se ku 2; 
po vin nos� do dr žia va� li mit zos tat ku pe ňaž ných
pros tried kov a účel po u ži tia pe ňaž ných pros tried -
kov ne pla tí pre klien ta Slo ven ská in for mač ná služ -
ba a po vin nos� do dr žia va� účel po u ži tia pe ňaž ných
pros tried kov v ho to vos ti ne pla tí pre klien ta Mi nis -
ter stvo vnút ra Slo ven skej re pub li ky, Mi nis ter stvo
ob ra ny Slo ven skej re pub li ky, Col né ria di te¾ stvo
Slo ven skej re pub li ky a pre klien ta Zbor vä zen skej
a jus tič nej strá že,

d) vy ko ná va� pred bež nú fi nanč nú kon tro lu a prie bež -
nú fi nanč nú kontrolu20) pred pred lo že ním žia dos ti
o vstup do zá väz ku a pred bež nú fi nanč nú kontrolu20) 
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pred pred lo že ním žia dos ti o rea li zá ciu plat by na od -
sú hla se nie Štát nej pok lad ni ci,“.

20. V § 12 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me na mi h) a i), kto ré
zne jú:
„h) pos ky to va� Štát nej pok lad ni ci in for má cie pot reb né

na zos ta vo va nie sú bo rov úda jov pod ¾a § 6 ods. 2,
i) pos ky to va� meno, priez vis ko, dá tum na ro de nia,

kon takt né te le fón ne čís lo, ad re su síd la a ad re su
elek tro nic kej pošty24a) na iden ti fi ká ciu oso by, kto rá
po u ží va in for mač ný sys tém Štát nej pok lad ni ce.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 24a znie:
„24a) § 7 ods. 3 zá ko na č. 428/2002 Z. z. o ochra ne osob ných úda -

jov.“.

21. V § 12 sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý
znie:

„(2) Pe ňaž né pros tried ky v ho to vos ti mož no po u ži� na
úhra du 
a) miezd, pla tov, ho no rá rov a ostat ných pe ňaž ných

ná ro kov,24b)
b) ces tov ných ná hrad,24c)
c) pred dav kov vnú tor ným or ga ni zač ným jed not kám, 
d) ná ku pu po hon ných hmôt,
e) dá vok dô chod ko vé ho za bez pe če nia, ne mo cen ské ho

po is te nia, ná hrad za zdra vot nú sta rost li vos�, dá vok 
po is te nia zod po ved nos ti za ško du, štát nych so ciál -
nych dá vok a dá vok so ciál nej po mo ci,

f) ná hrad sved kom, prí se dia cim, znal com a tl moč ní -
kom za účas� na po jed ná va ní,

g) ná ku pu po tra vín pre stra vo va cie za ria de nie so síd -
lom v za hra ni čí,

h) ostat ných bež ných vý dav kov, kto rých ob jem ne smie 
pre kro či� 1 % z roč né ho roz po čtu bež ných vý dav kov
klien ta s pri hliad nu tím na jeho zme ny v prie be hu
roz poč to vé ho roka.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 24b a 24c zne jú:

„24b) § 10 ods. 5 písm. a) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky 
č. 303/1995 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

  24c) zá kon č. 283/2002 Z. z. o ces tov ných ná hra dách.“.

 Do te raj šie od se ky 2 až 7 sa ozna ču jú ako od se ky 3 až 8.

22. V § 12 ods. 4 sa slo vá „na po šte “ na hrá dza jú slo -
va mi „v poš to vom pod ni ku“.

23. V § 12 ods. 5 sa slo vá „je po vin ný“ na hrá dza jú slo -
va mi „a Sprá va štát nych hmot ných re zerv Slo ven skej
re pub li ky a Štát ny fond lik vi dá cie jad ro vo e ner ge tic -
kých za ria de ní a na kla da nia s vy ho re tým jad ro vým pa -
li vom a rá dio ak tív ny mi od pad mi sú povinné“.

24. V § 12 ods. 8 písm. b) sa za slo vo „spô sob“ vkla dá
čiar ka a slo vo „le ho tu“.

25. V § 13 ods. 1 sa slo vo „Mi nis ter stvo“ na hrá dza
slo va mi „Štát na pok lad ni ca“ a vy púš �a sa tre tia veta
vrá ta ne po znám ky pod čia rou k od ka zu 27.

26. V § 13 ods. 2 sa slo vo „Mi nis ter stvo“ na hrá dza
slo va mi „Štát na pok lad ni ca“.

27. V § 17 pís me no c) znie:
 „c) pos ky tu je mi nis ter stvu sta no vi ská k pod mien kam

úve ro vých zmlúv,“.

28. V § 17 písmeno h) znie:
„h) vy ko ná va fi nanč né ope rá cie s in ves tič ný mi nástrojmi28a) 

vrá ta ne ope rá cií s fi nanč ný mi derivátmi28b) sú vi sia ce
s ria de ním ri zík štát ne ho dlhu a lik vi di ty na je di nom
účte,“.

 Po znám ky pod čia rou k od ka zom 28a a 28b zne jú:

„28a) § 5 zá ko na č. 566/2001 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

 28b) § 8 písm. d) zá ko na č. 566/2001 Z. z. v zne ní ne skor ších pred -
pi sov.“.

29. V § 17 písm. m) sa slo vá „pís me na k)“ na hrá dza jú
slo va mi „pís men k) a o)“.

30. § 17 sa do pĺ ňa pís me nom o), kto ré znie:
„o) vy ko ná va na fi nanč nom trhu fi nanč né ope rá cie s in -

ves tič ný mi nástrojmi28a) vrá ta ne ope rá cií s fi nanč ný -
mi derivátmi28b) na pre kle nu tie do čas né ho ne sú la du
me dzi príj ma mi a vý dav ka mi štát ne ho roz po čtu
v roz poč to vom roku a na za bez pe če nie lik vi di ty na je -
di nom účte.“.

31. V § 18 od sek 1 znie:
„(1) Štát na pok lad ni ca pred kla dá mi nis ter stvu

a) pod kla dy na vy pra co va nie ná vr hu štát ne ho zá ve -
reč né ho účtu,

b) prie bež né ana lý zy hos po dá re nia klien tov,
c) úda je na hod no te nie pl ne nia ve rej né ho roz po čtu,
d) úda je o sta voch a ope rá ciách na ňou ve de ných príj -

mo vých úč toch a vý dav ko vých úč toch štát ne ho roz -
po čtu, štát nych fi nanč ných ak tív a štát nych fi nanč -
ných pa sív, na úč toch pros tried kov z Eu róp skych
spo lo čen stiev a iných pros tried kov zo za hra ni čia
a na úč toch štát nych fon dov.“.

32. V § 18 sa vy púš �a od sek 2.

 Do te raj ší od sek 3 sa ozna ču je ako od sek 2.

33. V § 19 ods. 2 sa slo vá „s do čas ne vo¾ ný mi  pro -
striedkami Štát nej pok lad ni ce“ na hrá dza jú slo va mi
„pod ¾a § 17“.

34. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 29 znie:

„29)Zá kon č. 431/2002 Z. z.“.

35. § 21 znie:

„§ 21

(1) Na vy ko ná va nie tu zem ských pre vo dov a cez hra -
nič ných pre vo dov Štát nou pok lad ni cou ve die Ná rod ná
ban ka Slo ven ska pre Štát nu pok lad ni cu účty v slo ven -
skej mene vrá ta ne zúč to va cie ho účtu na kry tie a pl ne -
nie zá väz kov z účas ti v pla tob nom sys té me pod ¾a oso -
bit né ho predpisu29a) a účty v cu dzích me nách vrá ta ne
účtu pros tried kov Eu róp skych spo lo čen stiev, kto rých
zos tat ky sa evi du jú na je di nom účte.

(2) Ve de nie úč tov Štát nej pok lad ni ce v Ná rod nej ban -
ke Slo ven ska, zúč to va nie na tých to úč toch a vy ko ná va -
nie ïal ších slu žieb Ná rod nou ban kou Slo ven ska pre
Štát nu pok lad ni cu vrá ta ne pod mie nok a spô so bu úro -
če nia kre dit ných zos tat kov úč tov Štát nej pok lad ni ce
ve de ných v Ná rod nej ban ke Slo ven ska, kto ré sa evi du -
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jú na je di nom účte, sa upra ví zmlu va mi me dzi Štát nou
pok lad ni cou a Ná rod nou ban kou Slo ven ska. 

(3) Štát na pok lad ni ca uzat vá ra s Ná rod nou ban kou
Slo ven ska, ban ka mi, po boč ka mi za hra nič ných bánk
a poš to vým pod ni kom zmlu vu o spô so be vý be ru a vkla -
du pe ňaž ných pros tried kov v ho to vos ti klien tmi Štát -
nej pok lad ni ce. 

(4) Štát na pok lad ni ca, agen tú ra a mi nis ter stvo  po -
skytujú Ná rod nej ban ke Slo ven ska úda je z ob las ti roz -
poč to vé ho hos po dá re nia Slo ven skej re pub li ky a z ob -
las ti ve rej ných fi nan cií. Roz sah úda jov a po dro bnos ti
o ich pos ky to va ní budú upra ve né na zmluv nom zá kla -
de.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 29a znie: 

„29a) § 38 až 58 zá ko na č. 510/2002 Z. z.“.

36. Pred § 22 sa vkla dá § 21a, kto rý znie:

„§ 21a

Správ ca ma jet ku štá tu je po vin ný pred kla da� Štát nej 
pok lad ni ci in for má cie o sku toč nom ma jet ku štá tu.
Spô sob, ob do bie, ku kto ré mu sa stav ma jet ku štá tu
zis �u je, roz sah a le ho tu pred kla da nia usta no ví vše -
obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter -
stvo.“.

37. V § 22 od sek 2 znie:
„(2) Správ ca ma jet ku štá tu je po vin ný pred kla da�

Štát nej pok lad ni ci in for má cie o sku toč nom sta ve ma -
jet ku štá tu. Spô sob, ob do bie, ku kto ré mu sa stav ma -
jet ku štá tu zis �u je, roz sah a le ho tu pred kla da nia usta -
no ví mi nis ter stvo vše obec ne zá väz ným práv nym
pred pi som.“.

38. V § 23 ods. 1 sa slo vá „do 31. de cem bra 2003“ na -
hrá dza jú slo va mi „do 31. de cem bra 2005“. 

39. V § 23 sa vy púš �a jú od se ky 2 a 5.

 Do te raj šie od se ky 3 a 4 sa ozna ču jú ako od se ky 2 a 3.

40. Za § 23 sa vkla dá nový § 23a, kto rý znie:

„§ 23a

(1) Ná rod ná ban ka Slo ven ska po čas ve de nia úč tov na 
zá kla de § 23 ods. 1 pos ky tu je
a) mi nis ter stvu úda je o sta voch a ope rá ciách na ňou

ve de ných príj mo vých úč toch a vý dav ko vých úč toch
štát ne ho roz po čtu, úč toch štát nych fi nanč ných ak -

tív a pa sív, úč toch štát nych fon dov a úč toch, na kto -
rých sú ve de né pros tried ky Eu róp skych spo lo čen -
stiev ale bo úč toch, na kto rých sú ve de né iné
pros tried ky zo za hra ni čia na fi nan co va nie pro jek tov 
na zá kla de me dzi ná rod ných zmlúv,

b) ústred né mu orgánu32) a mi nis ter stvu úda je o sta -
voch a ope rá ciách na ňou ve de ných
1. príj mo vých roz poč to vých úč toch a vý dav ko vých

roz poč to vých úč toch roz poč to vých or ga ni zá cií
a prí spev ko vých or ga ni zá cií v pô sob nos ti prí sluš -
né ho ústred né ho or gá nu, 

2. vý dav ko vých roz poč to vých úč toch iných sub jek -
tov, na kto ré sa pos ky tli pros tried ky z roz po čtu
roz poč to vej ka pi to ly prí sluš né ho ústred né ho or -
gá nu.

(2) Klient pod ¾a § 9 ods. 1 a klient, kto rým je štát na
prí spev ko vá or ga ni zá cia, ve rej ná vy so ká ško la, prí -
spev ko vá or ga ni zá cia vyš šie ho územ né ho cel ku a štát -
ny fond, môže ma� sú bež ne ot vo re né účty aj v ban ke,
naj dlh šie však do 31. de cem bra 2005.

(3) Štát na pok lad ni ca od sú hla su je fi nanč ný plán
rea li zá cie vý dav kov, žia dos� o vstup do zá väz ku a žia -
dos� o rea li zá ciu plat by klien ta pod ¾a § 8, žia dos�
o vstup do  zá väz ku a žia dos� o rea li zá ciu plat by klien ta
pod ¾a § 10 a žia dos� o rea li zá ciu plat by klien ta pod ¾a § 9 
od 1. ja nu ára 2005. Tým to nie sú dotk nu té po vin nos ti
klien ta pod ¾a § 8 až 10.“.

 Po znám ka pod čia rou k od ka zu 32 znie:

„32) § 2 ods. 1 písm. b) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 303/1995 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

41. V ce lom tex te zá ko na sa slo vá „ko ru no vé účty“
na hrá dza jú slo va mi „účty v slo ven skej mene“ v prí sluš -
nom tva re a slo vá „de ví zo vé účty“ sa na hrá dza jú slo va -
mi „účty v cu dzích me nách“ v prí sluš nom tva re.

Čl. II

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 82/1994 Z. z. o štát nych hmot ných re zer vách v zne ní 
zá ko na č. 169/2001 Z. z. a zá ko na č. 291/2002 Z. z. sa
mení tak to:

V § 8 ods. 6 sa za slo vom „ob mien“ čiar ka na hrá dza
slo vom „a“ a vy púš �a jú sa slo vá „a och ra ňo va nia štát -
nych hmot ných re zerv“.

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. no vem bra 2003.

Ru dolf Schus ter v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r. 
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Z Á K O N

z 22. sep tem bra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 13/2002 Z. z. o pod mien kach pre me ny
nie ktorých roz poč to vých or ga ni zá cií a prí spev ko vých or ga ni zá cií na ne zis ko vé or ga ni zá cie

pos ky tu jú ce vše obec ne pro speš né služ by (trans for mač ný zá kon) a kto rým sa mení
a do pĺ ňa zá kon č. 92/1991 Zb. o pod mien kach pre vo du ma jet ku štá tu

na iné oso by v zne ní ne skor ších pred pi sov
v zne ní zá ko na č. 457/2002 Z. z.

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 13/2002 Z. z. o pod mien kach pre me ny nie -
ktorých roz poč to vých or ga ni zá cií a prí spev ko vých or -
ga ni zá cií na ne zis ko vé or ga ni zá cie pos ky tu jú ce vše -
obec ne pro speš né služ by (trans for mač ný zá kon)
a kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 92/1991 Zb. o pod -
mien kach pre vo du ma jet ku štá tu na iné oso by v zne ní
ne skor ších pred pi sov v zne ní zá ko na č. 457/2002 Z. z.
sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 3 ods. 2 písm. c) sa za slo vo „ur če nie“ vkla da jú
slo vá „ma jet ku štá tu ve de né ho v úč tov níc tve a oce ne -
né ho pod ¾a oso bit né ho pred pi su,11) ur če nie“.

2. V § 3 ods. 2 písm. j) sa na kon ci vy púš �a jú slo vá
„(bez ná vr hu čle nov na per so nál ne ob sa de nie or gá nov
nezis ko vej or ga ni zá cie)“.

3. V § 4 ods. 1 pís me no a) znie:
„a) sú pis ne hnu te¾ né ho ma jet ku pod ¾a úda jov ka tas tra 

ne hnu te¾ nos tí vrá ta ne jeho oce ne nia zna lec kým
po sud kom, sú pis hnu te¾ né ho ma jet ku vrá ta ne jeho 
oce ne nia zna lec kým po sud kom,8a) ak vkla dom sú
pe ňaž né pros tried ky, výš ku pe ňaž né ho vkla du zá u -
jem ca pre u ka zu je po tvr de ním ban ky o výš ke vkla -
du na vklad nej kniž ke ale bo na účte v  ban ke,“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 8a znie:
„8a) § 21 ods. 6 zá ko na č. 36/1967 Zb. o znal coch a tl -

moč ní koch v zne ní zá ko na č. 238/2000 Z. z.“.

4. V § 5 ods. 1 dru há veta znie:
„Ná vrh na vy da nie roz hod nu tia o trans for má cii ob sa -

hu je ná le ži tos ti pod ¾a od se ku 3.“.

5. V § 5 ods. 3 pís me no b) znie:
„b) ma je tok štá tu ve de ný v úč tov níc tve, oce ne ný pod ¾a

oso bit né ho pred pi su,11) kto rý ústred ný or gán vkla -
dá do ne zis ko vej or ga ni zá cie a fi nanč né vy me dze nie 
ma jet ku, kto rý zá u jem ca vkla dá do ne zis ko vej or -
ga ni zá cie,“.

6. V § 5 od sek 4 znie:
„(4) Roz hod nu tie o trans for má cii zve rej ňu je vlá da

v Ob chod nom ves tní ku.“.

7. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 11 sa ci tá cia „Zá -
kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 563/1991 Zb. o úč tov -
níc tve v zne ní ne skor ších pred pi sov“ na hrá dza ci tá ciou 
„§ 24 až 28 zá ko na č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve.“.

8. Za § 8 sa vkla dá § 9, kto rý vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 9

Pre chod né usta no ve nie

Ko na nie o pre me ne nie ktorej roz poč to vej or ga ni zá cie
ale bo prí spev ko vej or ga ni zá cie na ne zis ko vú or ga ni zá -
ciu ne u kon če né do 1. no vem bra 2003 sa do kon čí pod ¾a
do te raj ších pred pi sov.“.

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. no vem bra 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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