
432

Z Á K O N

z 21. ok tób ra 2003,

 kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 111/1990 Zb. o štát nom pod ni ku v zne ní ne skor ších pred pi sov 
a mení zá kon č. 241/2001 Z. z. o ochra ne uta jo va ných sku toč nos tí a o zme ne a do pl ne ní

nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 418/2002 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. 111/1990 Zb. o štát nom pod ni ku v zne ní
zá ko na č. 92/1991 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 14/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 174/1993 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 172/1994 Z. z., zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 304/1995
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 317/1996 Z. z. , zá ko na č. 166/1998 Z. z., zá ko na
č. 241/1999 Z. z., zá ko na č. 472/2001 Z. z., zá ko na
č. 395/2002 Z. z. a zá ko na č. 547/2002 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 6j sa ci tá cia „§ 20 
a 21 zá ko na č. 563/1991 Zb. o úč tov níc tve v zne ní ne -
skor ších pred pi sov.“ na hrá dza ci tá ciou „§ 20 zá ko na
č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve.“.

2. V § 15 ods. 4 sa slo vá „Mi nis ter stvom pre sprá vu
a pri va ti zá ciu ná rod né ho ma jet ku Slo ven skej re pub li -
ky“ na hrá dza jú slo va mi „Mi nis ter stvom hos po dár stva
Slo ven skej re pub li ky“.

3. V § 15d ods. 1 pís me no b) znie:
„b) pre daja po zem ku, na kto rom je pos ta ve ná stav ba vo 

vlast níc tve ale bo v spo lu vlas tníc tve inej fy zic kej
oso by ale bo práv nic kej oso by, pri ¾ah lé ho po zem ku
ur če né ho na spo loč né uží va nie stav by a ňou za sta -
va né ho po zem ku a táto oso ba má zá u jem o kúpu
po zem ku a pri ¾ah lé ho po zem ku ur če né ho na spo -
loč né uží va nie stav by a ňou za sta va né ho po zem -
ku,15)“.

4. V § 15d sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom f), kto ré znie:
„f) pre daja ko tol ní, vý men ní ko vých sta níc, vo dár ní,

kto ré slú žia pre by to vé domy a ne mož no ich po va žo -
va� za spo loč né za ria de nia domu pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.15a)“.

 Po znám ka pod čia rou k od ka zu 15a znie:
„15a) § 2 ods. 5 zá ko na Národnej rady Slovenskej republiky

č. 182/1993 Z. z. v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 151/1995 Z. z.“. 

5. § 18 znie:

„§ 18

(1) Or gá ny pod ni ku sú ria di te¾ a do zor ná rada (ïa lej

len „rada“). Ria di te¾ a čle no via rady sú po vin ní po vy me -
no va ní do funk cie pred lo ži� ma jet ko vé pri zna nie, svo je
ma jet ko vé po diely v iných práv nic kých oso bách, ma jet -
ko vé po diely im blíz kych osôb,19) v iných práv nic kých
oso bách a pred lo ži� vy hlá se nie o svo jich pod ni ka te¾ -
ských ak ti vi tách za kla da te ¾o vi
a) do 30 dní od vy me no va nia do funk cie,
b) do 31. mar ca kaž dé ho ka len dár ne ho roka.

 (2) Ma jet ko vé pri zna nie musí ob sa ho va� úda je o 
a) ne hnu te¾ nom ma jet ku vrá ta ne úda jov o práv nom

dô vo de a dá tu me na do bud nu tia toh to ma jet ku
a cene jeho ob sta ra nia, pri bez od plat nom na do bud -
nu tí cenu pod ¾a oso bit né ho pred pi su,18)

b) hnu te¾ nej veci, kto rej hod no ta pre sa hu je 200 000 Sk,
vrá ta ne úda jov o práv nom dô vo de na do bud nu tia tej -
to veci, ceny ob sta ra nia, pri bez od plat nom na do -
bud nu tí ceny ob vyk lej,

c) ma jet ko vom prá ve a inej ma jet ko vej hod no te, kto -
rých hod no ta pre sa hu je 200 000 Sk, vrá ta ne úda jov
o práv nom dô vo de na do bud nu tia toh to ma jet ko vé ho 
prá va ale bo inej ma jet ko vej hod no ty, pri od plat nom
pre vo de ceny ob sta ra nia, pri bez od plat nom na do -
bud nu tí ceny ob vyk lej.

(3) V ma jet ko vom pri zna ní pod ¾a od se ku 1 písm. b)
v dru hom roku a v ïal ších ro koch sa uvá dza len prí ras -
tok ma jet ku pod ¾a od se ku 2, ak ne bol ešte uve de ný
pod ¾a od se ku 1 písm. b). Úmy sel né uve de nie ne ú pl -
ných ale bo ne prav di vých úda jov v ma jet ko vom pri zna -
ní je dô vo dom na od vo la nie z funk cie.“.

6. § 19 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 19

Ria di te¾

(1) Ria di te ¾a vy me nu je za kla da te¾ na zá kla de vý be ro -
vé ho ko na nia.

(2) Ria di te¾ nie je za mest nan com pod ni ku, vz�ah me -
dzi pod ni kom a ria di te ¾om pri vý ko ne jeho pô sob nos ti
ria di te ¾a sa spra vu je pri me ra ne usta no ve nia mi o man -
dát nej zmlu ve, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak. Ďal -
šie prá va a po vin nos ti a spô sob od me ňo va nia do hod ne
za kla da te¾ s ria di te ¾om v zmlu ve o vý ko ne funk cie,17)
kto rá musí by� uzav re tá v pí som nej for me, inak je ne -
plat ná. Po ukon če ní funk cie ria di te ¾a môže za kla da te¾
po ve ri� vý ko nom funk cie ria di te ¾a bez vý be ro vé ho ko -
na nia nie ktoré ho z ve dú cich za mest nan cov pod ni ku do 
vy ko na nia vý be ro vé ho ko na nia na funk ciu ria di te ¾a
pod ¾a toh to zá ko na, a to naj viac na tri me sia ce.
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(3) Ria di te¾ ria di čin nos� pod ni ku a ako šta tu tár ny
or gán koná vo všet kých jeho ve ciach; zod po ve dá za
hos po dár nos� pri na kla da ní s ma jet kom v sprá ve pod -
ni ku. Ria di te¾ je po vin ný vy ko ná va� svo ju pô sob nos�
s od bor nou sta rost li vos �ou a v sú la de so zá uj ma mi
pod ni ku, naj mä je po vin ný za ob sta ra� si a pri roz ho do -
va ní zoh ¾ad ni� všet ky do stup né in for má cie tý ka jú ce sa
pred me tu roz hod nu tia, za cho vá va� ml čan li vos� o dô -
ver ných in for má ciách a sku toč nos tiach, kto rých pre -
zra de nie tre tím oso bám by moh lo pod ni ku pô so bi� ško -
du ale bo ohroz i� jeho zá uj my, a pri vý ko ne svo jej
pô sob nos ti ne smie upred nos tňo va� svo je zá uj my ale bo
zá uj my tre tích osôb pred zá uj ma mi pod ni ku.

 (4) Po ru še ním svo jich po vin nos tí pri vý ko ne funk cie
je ria di te¾ po vin ný na hra di� ško du, kto rú pod ni ku spô -
so bil. Naj mä je po vin ný na hra di� ško du, kto rá pod ni ku
vznik ne tým, že pos kyt ne pl ne nie ale bo on sám na do -
bud ne ma je tok v roz po re s tým to zá ko nom. Výš ka ná -
hra dy ško dy, kto rú je po vin ný ria di te¾ na hra di�, je ma xi -
mál ne roč ný prí jem ria di te ¾a pri zna ný pod ¾a § 19 ods. 7.

 (5) Ria di te¾ je po vin ný in for mo va� radu o všet kých
sku toč nos tiach, kto ré sú mu zná me a kto ré môžu
ovplyv ni� pod ni ka te¾ skú čin nos�, stav ma jet ku pod ni -
ku a jeho lik vi di tu. Na po žia da nie rady je ria di te¾ po vin -
ný zú čast ni� sa na za sa da ní rady a poda� jej čle nom
k pred lo že ným ma te riá lom in for má cie v po ža do va nom
roz sa hu.

 (6) Po pre ro ko va ní v rade ria di te¾ pred kla dá za kla -
da te ¾o vi na schvá le nie roč nú úč tov nú zá vier ku, ná vrh
na roz de le nie zis ku a kon cep ciu roz vo ja pod ni ku. Kon -
cep cia roz vo ja pod ni ku ob sa hu je naj mä
a) plán vý no sov a ná kla dov,
b) plán vý vo ja ak tív a zdro jov ich kry tia,
c) plán fi nanč ných to kov,
d) plán úve ro vé ho za �a že nia,
e) plán na do bud nu tia in ves tí cií a pre daja ma jet ku,
f) plán roz de le nia zis ku.

 (7) Ria di te ¾o vi za pod mie nok a v roz sa hu usta no ve -
nom tým to zá ko nom pat rí
a) me sač ný plat a roč ná od me na z po dielu na zis ku,
b) ïal šie ná le ži tos ti sú vi sia ce s vy ko ná va ním funk cie,

kto ré upres ní zmlu va o vý ko ne funk cie.

 (8) Me sač ný plat a roč nú od me nu z po dielu na zis ku
ria di te ¾a ur ču je za kla da te¾; výš ka me sač né ho pla tu ria -
di te ¾a ne smie pre siah nu� 8-násobok prie mer nej mzdy
do sa ho va nej v ná rod nom hos po dár stve a roč né od me -
ny z po dielu na zis ku ne smú pre siah nu� 10 % z dis po -
ni bil né ho zis ku pod ni ku.

 (9) Ria di te ¾o vi po čas vý ko nu funk cie pat rí do vo len -
ka, na jej úče ly sa po u ži je oso bit ný pred pis.20) 

(10) Do času vy ko ná va nia funk cie sa u ria di te ¾a za po -
čí ta va čas čer pa nia do vo len ky a čas do čas nej ne schop -
nos ti vy ko ná va� funk ciu spô so be nej úra zom v sú vis los -
ti s vy ko ná va ním funk cie ria di te ¾a ale bo v pria mej
sú vis los ti s ňou, ale bo spô so be nej cho ro bou z po vo la -
nia; to ne pla tí, ak bol úraz spô so be ný vlast ným za vi ne -
ním. 

 (11) Ria di te¾ sa po čas vý ko nu funk cie na úče ly zdra -
vot né ho po is te nia, ne mo cen ské ho po is te nia a dô chod -
ko vé ho za bez pe če nia a pla te nia prí spev ku v ne za mest -

na nos ti po su dzu je ako za mest na nec v pra cov nom po -
me re.21)

(12) Na práv ne vz�a hy vy plý va jú ce z vy ko ná va nej
funk cie ria di te ¾a sa pri me ra ne po u ži jú usta no ve nia
oso bit ných práv nych pred pi sov,22) kto ré upra vu jú bez -
peč nos� a ochra nu zdra via pri prá ci a ná hra du ško dy.

(13) Ria di te ¾o vi pat ria ces tov né ná hra dy, kto ré mu
vznik li po čas vý ko nu funk cie, pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.23)

(14) Ria di te¾ vy me nú va a od vo lá va svoj ho zá stup cu
z ra dov za mest nan cov pod ni ku, kto rý ho v čase jeho ne -
prí tom nos ti za stu pu je v pl nom roz sa hu jeho práv a po -
vin nos tí. Ak ria di te¾ určí via ce rých zá stup cov, určí aj
po ra die, v akom ho za stu pu jú. Ďa lej vy me nú va a od vo -
lá va ïal ších sebe pria mo pod ria de ných za mest nan cov
pod ni ku.

(15) Ria di te¾ a ve dú ci za mest nan ci ne mô žu by� člen -
mi šta tu tár ne ho or gá nu ale bo do zor nej rady ob chod nej 
spo loč nos ti, ak na ich vyme no va nie do tej to funk cie ne -
dal pred chá dza jú ci sú hlas za kla da te¾.

(16) Oso by uve de né v od se ku 14 a oso by im blízke19)
ne mô žu ma� ma jet ko vú účas� v ob chod nej spo loč nos ti
s po dob ným pred me tom pod ni ka nia, ako má pod nik,
v kto rom sú v pra cov nom po me re, ale bo v ob chod nej
spo loč nos ti, kto rá je do dá va te ¾om toh to pod ni ku s vý -
nim kou ma jet ko vej účas ti pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.6i)

(17) Vý kon funk cie ria di te ¾a sa kon čí jeho úmr tím,
vzda ním sa ale bo od vo la ním. Ria di te ¾a od vo lá va za kla -
da te¾.

 Po znám ky pod čia rou k od ka zom 20 až 23 zne jú:
„20) Zá kon č. 311/2001 Z. z. Zá kon ník prá ce v zne ní ne skor ších

pred pi sov.
 21) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 273/1994 Z. z.

o zdra vot nom po is te ní, fi nan co va ní zdra vot né ho po is te nia,
o zria de ní Vše obec nej zdra vot nej po is �ov ne a zria ïo va ní
re zort ných, od vet vo vých, pod ni ko vých a ob čian skych zdravotných
po is �ov ní v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 274/1994 Z. z.
o So ciál nej po is �ov ni v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 100/1988 Zb. o so ciál nom za bez pe če ní v zne ní
ne skor ších pred pi sov.
Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 387/1996 Z. z.
o za mest na nos ti v zne ní ne skor ších pred pi sov.

 22) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 330/1996 Z. z.
o bez peč nos ti a ochra ne zdra via pri prá ci v zne ní ne skor ších
pred pi sov.

 23) Zá kon č. 283/2002 Z. z. o ces tov ných ná hra dách.“.

 7. V § 19a ods. 1 sa slo vá „na ria dia ce a kon trol né
funk cie pod ni ku“ na hrá dza jú slo va mi „na ria di te ¾a,
pred se du a čle nov rady, kto rých usta no vu je do funk cie
na zá kla de vý be ro vé ho ko na nia za kla da te¾,“.

 8. V § 20 od sek 1 znie:
„(1) Po čet čle nov rady ur če ných za kla da te ¾om je vždy

ne pár ny a môže by� ma xi mál ne de vä�.“.

 9. V § 20 ods. 4 sa vy púš �a po sled ná veta. 

10. V § 20 od sek 10 znie:
„(10) Od me na čle na rady za me siac ne smie pre siah -

nu� 5-násobok prie mer nej mzdy do sa ho va nej v ná rod -
nom hos po dár stve. Roč ná od me na z po dielu na zis ku
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pod ni ku pre čle na rady je 5 % z od me ny pri zna nej ria di -
te ¾o vi pod ni ku pod ¾a § 19 ods. 8.“.

11. Za § 36a sa vkla dá § 36b, kto rý znie:

„§ 36b

Práv ne vz�a hy vznik nu té pred na do bud nu tím účin -
nos ti toh to zá ko na sa ria dia pod ¾a do te raj ších pred pi -
sov.“. 

  Čl. II

Zá kon č. 241/2001 Z. z. o ochra ne uta jo va ných sku -
toč nos tí a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov
v zne ní zá ko na č. 418/2002 Z. z. sa mení tak to:

V § 76 ods. 4 sa slo vá „31. ok tób ra 2003“ na hrá dza jú
slo va mi „31. ok tób ra 2004“.

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 31. ok tób ra 2003.

Ru dolf Schus ter v. r. 

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r. 
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