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Z Á  K O N

z 21. ok tób ra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z.
o roz poč to vých pra vid lách v zne ní ne skor ších pred pi sov a kto rým sa me nia a do pĺ ňa jú

nie ktoré zá ko ny

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

Čl. I

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995
Z. z. o roz poč to vých pra vid lách v zne ní zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 386/1996 Z. z., zá ko na
č. 358/1997 Z. z., zá ko na č. 377/1998 Z. z., zá ko na
č. 348/1999 Z. z., zá ko na č. 441/2000 Z. z., zá ko na
č. 169/2001 Z. z., zá ko na č. 445/2001 Z. z., zá ko na
č. 502/2001 Z. z., zá ko na č. 506/2001 Z. z., zá ko na
č. 553/2001 Z. z., zá ko na č. 559/2001 Z. z., zá ko na
č. 291/2002 Z. z., zá ko na č. 427/2002 Z. z., zá ko na
č. 163/2003 Z. z. a zá ko na č. 267/2003 Z. z. sa mení a do -
pĺ ňa tak to:

1. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 2c znie:
„2c) 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.
Zá kon č. 386/2002 Z. z. o štát nom dlhu a štát nych zá ru kách 
a kto rým sa 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.“.

2. V § 2 ods. 1 písm. a) sa vy púš �a štvr tý bod vrá ta ne
od ka zu 2a a po znám ky pod čia rou k od ka zu 2a.

Do te raj šie body 5 až 9 sa ozna ču jú ako body 4 až 8.

3. V § 2 ods. 1 písm. a) sa vy púš �a jú šies ty a sied my
bod.

Do te raj ší bod 8 sa ozna ču je ako bod 6.

4. V § 2 ods. 1 písm. b) sa vy púš �a jú slo vá „a kraj ský
úrad“.

5. V § 3 ods. 3 po sled nej vete sa za slo vá „zdra vot ných 
po is �ov ní,“ vkla da jú slo vá „roz poč tov ve rej ných vy so -
kých škôl,2d)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 2d znie:
„2d) Zá kon č. 131/2002 Z. z. o vy so kých ško lách a o zme ne

a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších
pred pi sov.“.

6. V § 3 ods. 4 tre tej vete sa za slo vá „zdra vot ných po -
is �ov ní,“ vkla da jú slo vá „ve rej ných vy so kých škôl,“ a za
slo vá „zdra vot né po is �ov ne,“ sa vkla da jú slo vá „ve rej né
vy so ké ško ly,“.

7. V § 3 od sek 5 znie:
„(5) Po vy po ve da ní voj ny ale bo po vy hlá se ní voj no vé -

ho stavu2b) vy pra cúva mi nis ter stvo ná vrh mi mo riad ne -

ho štát ne ho zá ve reč né ho účtu za ob do bie od za čiat ku
roz poč to vé ho roka do vy po ve da nia voj ny ale bo do vy -
hlá se nia voj no vé ho sta vu. Na ob do bie od vy po ve da nia
voj ny ale bo od vy hlá se nia voj no vé ho sta vu do kon ca
roz poč to vé ho roka a na roz poč to vý rok v čase voj ny ale -
bo voj no vé ho sta vu mi nis ter stvo vy pra cú va ná vrh voj -
no vé ho štát ne ho roz po čtu. Po skon če ní voj ny ale bo po
skon če ní voj no vé ho sta vu sa vy pra cú va ná vrh mi mo -
riad ne ho štát ne ho zá ve reč né ho účtu za ob do bie od vy -
po ve da nia voj ny ale bo od vy hlá se nia voj no vé ho sta vu
do kon ca roz poč to vé ho roka a za roz poč to vý rok v čase
voj ny ale bo voj no vé ho sta vu. Na zos ta ve nie voj no vé ho
štát ne ho roz po čtu sa vz�a hu jú usta no ve nia dru hej
a tre tej čas ti toh to zá ko na, na zos ta ve nie mi mo riad ne -
ho štát ne ho zá ve reč né ho účtu sa vz�a hu jú usta no ve nia 
dva nás tej čas ti toh to zá ko na. Roz poč to vé hos po dá re -
nie Slo ven skej re pub li ky sa v čase voj ny a v čase voj no -
vé ho sta vu ria di voj no vým štát nym roz po čtom.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 2b znie:
„2b) Čl. 2 a 3 ústav né ho zá ko na č. 227/2002 Z. z. o bez peč nos ti

štá tu v čase voj ny, voj no vé ho sta vu, vý ni moč né ho sta vu
a nú dzo vé ho sta vu.“.

 8. V § 5 ods. 1 písm. f) sa vy púš �a jú slo vá „s  vý -
nimkou príj mov roz poč to vých ka pi tol pod ¾a § 2 ods. 1
písm. a) bo dov 7 a 8“.

 9. V § 6 ods. 1 sa za pís me no g) vkla dá nové písme-
 no h), kto ré znie:
„h) vý dav ky sú vi sia ce s pos ky to va ním me dzi ná rod nej

po mo ci roz vo jo vým kra ji nám a naj me nej roz vi nu -
tým kra ji nám,“.

Do te raj šie pís me no h) sa ozna ču je ako pís me no i).

10. V § 6 ods. 3 sa za prvú vetu vkla dá nová dru há
veta, kto rá znie:
„Ob ciam a vyš ším územ ným cel kom mož no zá ko nom
o štát nom roz po čte na prí sluš ný roz poč to vý rok v rám ci 
ka pi to ly Sú hrnný fi nanč ný vz�ah k ob ciam a vyš ším
územ ným cel kom ur či� do tá ciu bez úče lo vé ho ur če nia
z pros tried kov štát ne ho roz po čtu na úhra du bež ných
vý dav kov a ka pi tá lo vých vý dav kov obce a vyš šie ho
územ né ho cel ku v sú la de s roz poč to vou kla si fi ká ciou.“.

11. V § 6 ods. 3 po sled nej vete sa za slo vá „samo -
správ nych funk cií obcí“ vkla da jú slo vá „a pri pos kyt nu -
tí do tá cie na pre ne se ný vý kon štát nej sprá vy na obce
a pre chod pô sob nos tí z or gá nov štát nej sprá vy do
samo správ nej pô sob nosti obcí pod ¾a oso bit né ho
zákona5aa)“.
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Po znám ka pod čia rou k od ka zu 5aa znie:
„5aa) Na prí klad zá kon č. 416/2001 Z. z. o pre cho de nie ktorých

pô sob nos tí z or gá nov štát nej sprá vy na obce a na vyš šie
územ né cel ky v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

12. V § 6 ods. 4 sa na kon ci bod ka na hrá dza bod ko -
čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „pri zúč to va ní fi nanč -
ných vz�a hov so štát nym roz po čtom sa ne vra ca jú ne vy -
čer pa né pros tried ky, ak ich suma ne pre siah ne
100 Sk.“.

13. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 6 znie:
„6) Zá kon č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve.“.

14. V § 6 ods. 12 sa na kon ci bod ka na hrá dza bod ko -
čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „sú čas �ou vý dav kov
prí sluš nej roz poč to vej ka pi to ly sú aj pros tried ky štát -
ne ho roz po čtu ur če né na fi nan co va nie spo loč ných
prog ra mov Slo ven skej re pub li ky a Eu róp skych spo lo -
čen stiev pod ¾a me dzi ná rod ných zmlúv.“.

15. V § 8 ods. 2 štvr tá veta znie:
„Sú čas �ou ná vr hu štát ne ho roz po čtu sú sú hrnné úda je 
ve rej né ho roz po čtu.“.

16. V § 8 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja táto veta:
„Pre pot re by zos ta ve nia sú hrnné ho schod ku ve rej né ho
roz po čtu pod ¾a jed not nej me to di ky plat nej pre Eu róp -
ske spo lo čen stvá sa v ná vr hoch roz poč tov sub jek tov,
kto rých roz po čty tvo ria ve rej ný roz po čet (§ 3 ods. 3), ne -
za po čí ta va jú do ča so vo roz lí še ných príj mov pri ja té pô -
žič ky, splát ky pos kyt nu tých pô ži čiek, prí jem z pre daja
ak cií a zos ta tok pros tried kov z pred chá dza jú ce ho roka
a do vý dav kov sa ne za po čí ta va jú pos kyt nu té pô žič ky,
splát ky pri ja tých pô ži čiek a vý dav ky na ná kup ak cií,
pri čom zá por ný roz diel me dzi tak to zís ka ný mi príj ma -
mi a vý dav ka mi pred sta vu je čis té vý po žič ky hos po dá -
re nia sub jek tov, kto rých roz po čty tvo ria ve rej ný roz po -
čet, a klad ný roz diel me dzi tak to zís ka ný mi príj ma mi
a vý dav ka mi pred sta vu je čis té pô žič ky hos po dá re nia
sub jek tov, kto rých roz po čty tvo ria ve rej ný roz po čet.“.

17. V § 8 ods. 5 štvr tá veta znie:
„Na úče ly zos ta ve nia sú hrnné ho schod ku ve rej né ho
roz po čtu, stred no do bé ho fi nanč né ho vý h¾a du a hod no -
te nia pl ne nia ve rej né ho roz po čtu sú sub jek ty, kto rých
roz po čty tvo ria ve rej ný roz po čet (§ 3 ods. 3), po vin né
pred kla da� na žia dos� mi nis ter stva pot reb né úda je vrá -
ta ne úda jov o príj moch a vý dav koch s uve de ním fi nanč -
ných to kov k ostat ným sub jek tom, kto rých roz po čty
tvo ria ve rej ný roz po čet.“.

18. V § 8 ods. 5 sa na kon ci pri pá ja jú tie to vety: „Po ža -
do va né sú hrnné úda je za zdra vot né po is �ov ne pred kla -
dá Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky
a sú hrnné úda je za ve rej né vy so ké ško ly pred kla dá Mi -
nis ter stvo škol stva Slo ven skej re pub li ky. Na úče ly hod -
no te nia pl ne nia ve rej né ho roz po čtu sa pred kla da jú
úda je o príj moch a vý dav koch, o ak tí vach a pa sí vach
mi nis ter stvu štvr� roč ne.“.

19. V § 8 sa za od sek 5 vkla dá nový od sek 6, kto rý
znie:

„(6) So ciál na po is �ov ňa, Ná rod ný úrad prá ce, Slo ven -
ský po zem ko vý fond, Fond ná rod né ho ma jet ku Slo ven -
skej re pub li ky sú po vin né pre ro ko va� s mi nis ter stvom

ná vr hy svo jich roz poč tov pred ich pre ro ko va ním vo
svo jich or gá noch pod ¾a oso bit né ho pred pi su,2) kto ré
pred chá dza ich pred lo že niu na schvá le nie ná rod nej
rade ale bo vlá de. Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven -
skej re pub li ky je po vin né vy pra co va� ná vrh sú hrnné ho
roz po čtu za zdra vot né po is �ov ne a pre ro ko va� ho s mi -
nis ter stvom. Mi nis ter stvo škol stva Slo ven skej re pub li -
ky je po vin né vy pra co va� ná vrh sú hrnné ho roz po čtu za
ve rej né vy so ké ško ly a pre ro ko va� ho s mi nis ter -
stvom.“. 

Do te raj ší od sek 6 sa ozna ču je ako od sek 7.

20. V § 8 ods. 7 sa slo vá „na zá kla de vý cho dísk na
zos ta ve nie ná vr hu štát ne ho roz po čtu pod ¾a od se ku 1“
na hrá dza jú slo va mi „v sú la de s ná vr hom štát ne ho roz -
po čtu schvá le ným vlá dou“.

21. V § 9 ods. 2 úvod nej vete sa slo vá „bo dov 1 až 4“
na hrá dza jú slo va mi „bo dov 1 až 3“.

22. V § 9 sa vy púš �a od sek 4.

Do te raj ší od sek 5 sa ozna ču je ako od sek 4.

 23. V § 10 ods. 4 pr vej vete sa za slo vá „ak ten to“ vkla -
da jú slo vá „ale bo oso bit ný zá kon.8ad)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 8ad znie:
„8ad) Na prí klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 131/2002 Z. z. o vy so kých ško lách a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

24. V § 10 ods. 5 písm. d) sa slo vá „pri čom pos kyt nu -
tie pred dav ku ne mož no do da toč ne do hod nú�“ na hrá -
dza jú slo va mi „s vý nim kou výš ky pred dav ku pri ob sta -
ra ní špe ciál nych stro jov, prí stro jov, za ria de ní
a hu dob ných ná stro jov v za hra ni čí, ak ne e xis tu je do -
má ci vý rob ca a vý rob ná le ho ta pre vy šu je je den rok“.

25. V § 10 ods. 7 sa vy púš �a po sled ná veta. 

26. V § 10 ods. 9 sa za slo vá „pos kyt nu té zo štát ne ho
roz po čtu“ vkla da jú slo vá „a z roz po čtu Eu róp skych
spo lo čen stiev“.

27. V § 10 od sek 10 znie: 
„(10) Pros tried ky ur če né štát nym roz po čtom na prog -

ra my pod ¾a § 4 ods. 1 a § 8 ods. 2 mož no po u ži� len na
ur če ný prog ram. Ne po u ži té pros tried ky v bež nom roz -
poč to vom roku s vý nim kou pros tried kov na mzdy, pla ty, 
slu žob né príj my a ostat né osob né vy rov na nia (ïa lej len
„mzdy“) a pros tried kov na od vo dy po ist né ho do po ist -
ných fon dov a prí spev ku na po is te nie v ne za mest na nos -
ti z tých to miezd mož no po u ži� v na sle du jú com roz poč -
to vom roku na ten istý účel len po pred chá dza jú com
sú hla se mi nis tra fi nan cií pod ¾a § 54 ods. 1 písm. f). Sú -
hlas mi nis tra fi nan cií na po u ži tie pros tried kov v na sle -
du jú cich ro koch sa ne vy ža du je na pros tried ky pos kyt -
nu té ve rej ným vy so kým ško lám. Ne po u ži té pros tried ky,
kto ré roz poč to vá or ga ni zá cia môže po u ži� aj v na sle du -
jú com roku, pre ve die v de cem bri bež né ho roka na oso -
bit ný bež ný účet do fi nan co va nia prog ra mov ve de ný
v Štát nej pok lad ni ci; iná práv nic ká oso ba, kto rá môže
po u ži� ne po u ži té pros tried ky aj v na sle du jú com roku,
uhrá dza vý dav ky v na sle du jú com roku z účtu, na kto rý
boli pos kyt nu té. Po u ži tie pros tried kov sa sle du je pod ¾a
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roz poč to vej kla si fi ká cie aj v na sle du jú com roz poč to -
vom roku. Ak sú na ten istý prog ram roz poč to va né
pros tried ky aj v na sle du jú com roku, pred nost ne sa do -
čer pa jú pros tried ky ne vy čer pa né v pred chá dza jú com
roku. Vy tvo re nie no vé ho prog ra mu a zru še nie schvá le -
né ho prog ra mu mož no vy ko na� len na zá kla de roz hod -
nu tia vlá dy. Nový prog ram, kto rý je dô sled kom rea li zá -
cie schvá le né ho prog ra mu pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,10b) kto rý je dô sled kom pl ne nia úloh prog ra -
mov bý va lých štát nych fondov10c) ale bo kto rý vy plý va
z rea li zá cie vý dav kov roz poč to vých ka pi tol, kto rých
správ com je mi nis ter fi nan cií pod ¾a § 9 ods. 1, mož no vy -
tvo ri� na zá kla de sú hla su mi nis tra fi nan cií. Zme ny
v schvá le ných prog ra moch mož no vy ko na� len s pred -
chá dza jú cim sú hla som mi nis tra fi nan cií, pri čom nie sú 
dotk nu té usta no ve nia toh to zá ko na o vy ko ná va ní roz -
poč to vých opat re ní.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 10b a 10c zne jú:
„10b) Zá kon č. 203/2001 Z. z. o Agen tú re na pod po ru vedy

a tech ni ky v zne ní zá ko na č. 132/2002 Z. z. 
 10c) Zá kon č. 553/2001 Z. z. o zru še ní nie ktorých štát nych

fon doch, o nie ktorých opat re niach sú vi sia cich s ich zru še ním 
a o zmene a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 440/2002 Z. z.“.

28. V § 16 ods. 1 pís me no c) znie:
„c) usta no ví vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som 

po do ho de s mi nis ter stvom pos ky to va nie do tá cií
v rám ci svo jej pô sob nos ti, ak pos ky to va nie do tá cií
nie je usta no ve né oso bit ným zá ko nom,10ab)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 10ab znie:
„10ab) Na prí klad zá kon č. 203/2001 Z. z. v zne ní zá ko na

č. 132/2002 Z. z.“.

29. V § 16 ods. 2 sa vy púš �a prvá veta a slo vá „de via -
tom bode“ sa na hrá dza jú slo va mi „šies tom bode“.

30. § 16 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Ná vrh roz po čtu roz poč to vej ka pi to ly a ná vrh zá -

ve reč né ho účtu pred kla dá Naj vy šší súd Slo ven skej re -
pub li ky a Ge ne rál na pro ku ra tú ra Slo ven skej re pub li ky 
v roz sa hu a v ter mí noch ur če ných mi nis ter stvom ale bo
zá ko nom aj Mi nis ter stvu spra vod li vos ti Slo ven skej re -
pub li ky. Mi nis ter stvo spra vod li vos ti Slo ven skej re pub -
li ky sa vy jad ru je k ná vr hu roz po čtu roz poč to vej ka pi to -
ly a k ná vr hu zá ve reč né ho účtu Naj vy ššie ho súdu
Slo ven skej re pub li ky a Ge ne rál nej pro ku ra tú ry Slo ven -
skej re pub li ky; Mi nis ter stvo spra vod li vos ti Slo ven skej
re pub li ky sa k nim vy jad rí vždy pred pred lo že ním ná vr -
hu štát ne ho roz po čtu do vlá dy a do národ nej ra dy.“.

31. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 12 znie:
„12) § 6 až 19 a 24 zá ko na č. 575/2001 Z. z. o or ga ni zá cii čin nos ti

vlá dy a or ga ni zá cii ústred nej štát nej sprá vy v zne ní
ne skor ších pred pi sov.“.

32. V § 17 ods. 2 sa za slo vo „zmenky13a)“ vkla da jú slo -
vá „s vý nim kou roz poč to vej or ga ni zá cie, kto rou je mi -
nis ter stvo pri sprá ve štát ne ho dlhu a pri sprá ve štát -
nych zá ruk pod ¾a oso bit né ho zákona5a)“.

33. V § 17 sa za od sek 2 vkla dá nový od sek 3, kto rý
znie:

„(3) Roz poč to vá or ga ni zá cia a prí spev ko vá or ga ni zá -
cia nie sú opráv ne né za vä zo va� sa v bež nom roku na
také úhra dy, kto ré

a) ne ma jú za bez pe če né vo svo jom roz po čte na bež ný
rok,

b) za �a žu jú na sle du jú ce roky z dô vo du ne dos tat ku
zdro jov v bež nom roku.“.

 Do te raj šie od se ky 3 a 4 sa ozna ču jú ako od se ky 4 a 5.

34. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 14b znie:
„14b) § 92 ods. 7 až 9 zá ko na č. 131/2002 Z. z.“.

35. V § 20 ods. 4 pr vej a dru hej vete sa slo vá „na plat -
bu do za hra ni čia“ na hrá dza jú slo va mi „ur če né na plat -
by v tu zem sku ale bo do za hra ni čia v cu dzej mene“.

36. V § 20 ods. 6 sa na kon ci pr vej a dru hej vety pri pá -
ja jú tie to slo vá: „ale bo v ho to vos ti do pok lad ne pred -
dav ko vej or ga ni zá cie v za hra ni čí“ a vy púš �a sa po sled -
ná veta.

37. V § 20a ods. 1 pr vej vete sa vy púš �a jú slo vá „s vý -
nim kou pros tried kov štát ne ho roz po čtu na prog ram
Eu róp skych spo lo čen stiev pre pro jek ty bu do va nia in -
šti tú cií a in ves tí cií na pod po ru so ciál nej a eko no mic kej
sú držnos ti (ïa lej len „prog ram PHA RE“)“ a na kon ci
dru hej vety sa pri pá ja jú tie to slo vá: „kto ré zve rej ňu je
in for má cie o fi nanč ných to koch ná rod né ho fon du spô -
so bom pod ¾a oso bit né ho zá ko na.8ab)“.

38. V § 20a ods. 4 pr vej vete sa vy púš �a jú slo vá „s vý -
nim kou pros tried kov štát ne ho roz po čtu na prog ram
PHA RE“.

39. V § 20a ods. 6 sa slo vá „od se kov 1 až 4“ na hrá dza -
jú slo va mi „od se kov 1 a 4“.

40. V § 21 ods. 4 písm. b) sa vy púš �a jú slo vá „pri čom
roz hod nu tím ústred né ho or gá nu, kto rým je kraj ský
úrad, len na úče ly pod ¾a oso bit né ho pred pi su,2a)“.

41. V § 21 ods. 5 sa vy púš �a jú slo vá „a vo vz�a hu k ve -
rej no práv nej in šti tú cii a k prí spev ko vej or ga ni zá cii,
kto ré majú samo stat nú roz poč to vú ka pi to lu a sú zria -
de né zá ko nom,“.

42. V § 29 od sek 7 znie:
„(7) Ka pi tá lo vý roz po čet sa môže zos ta vi� ako schod -

ko vý len za pod mien ky, že scho dok bude mož né uhra -
di� fi nanč ný mi pros tried ka mi z mi nu lých ro kov ale bo
ná vrat ný mi zdroj mi fi nan co va nia splá ca ný mi z bež né -
ho roz po čtu v na sle du jú cich ro koch. Ak je ka pi tá lo vý
roz po čet zos ta ve ný ako pre byt ko vý, môžu sa príj my ka -
pi tá lo vé ho roz po čtu v prí sluš nom roz poč to vom roku
po u ži� na úhra du is ti ny pri ja tých úve rov, pô ži čiek, ná -
vrat ných fi nanč ných vý po mo cí a me no vi tej hod no ty
emi to va ných dlho pi sov z pred chá dza jú cich ro kov.“.

43. V § 33 ods. 4 po sled nej vete sa za slo vo „mi nis ter -
stvo“ vkla da jú slo vá „ale bo sub jekt usta no ve ný oso bit -
ným zá ko nom“.

44. Za § 33 sa vkla dá § 33a, kto rý znie:

„§ 33a

Usta no ve nia toh to zá ko na sa vz�a hu jú na mest ské
čas ti, kto ré sú práv nic ký mi oso ba mi, v rov na kom roz -
sa hu ako na obce s pri hliad nu tím na pod mien ky vy me -
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dze né šta tú tom pod ¾a oso bit né ho zákona21c) pri ur čo va -
ní príj mov a vý dav kov roz po čtu mest ských čas tí pod ¾a
§ 26 a 27.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 21c znie:
„21c) § 2 ods. 2 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 377/1990 Zb.

o hlav nom mes te Slo ven skej re pub li ky Bra ti sla ve v zne ní
ne skor ších pred pi sov.
§ 2 ods. 2 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 401/1990 Zb.
o mes te Ko ši ce v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

45. Po znám ky pod čia rou k od ka zom 25 a 26 zne jú:
 „25) Na prí klad zá kon č. 131/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších

pred pi sov, zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 542/1990 Zb.
v zne ní ne skor ších pred pi sov.

   26) Na prí klad § 26 ods. 4 zá ko na č. 59/1965 Zb. o vý ko ne tres tu
od ňa tia slo bo dy v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

46. V § 46 ods. 1 pr vej vete sa vy púš �a slo vo „štvr� roč -
ne“, slo vá „prí sluš né ho štvr� ro ka“ sa na hrá dza jú slo va -
mi „pr vé ho pol roka“ a v dru hej vete sa slo vo „správ“ na -
hrá dza slo vom „sprá vy“.

 47. V § 47 ods. 3 prvá veta znie:
„Od vod ne opráv ne ne po u ži tých ale bo za dr ža ných  pro -
striedkov, ako aj pe ná le ulo ží prí sluš ná sprá va fi nanč -
nej kon tro ly,27) kto rá ich aj vy má ha.“.

48. V § 50 ods. 1 pr vej vete sa za slo vá „Štát ny zá ve -
reč ný účet“ vkla da jú slo vá „je sú hrnný do ku ment, kto -
rý“.

49. § 53 znie:

„§ 53

Slo ven ský roz hlas a Slo ven ská te le ví zia hos po dá ria
so všet ký mi pros tried ka mi ako prí spev ko vá or ga ni zá -
cia, ak oso bit ný zá kon ne us ta no vu je inak.31a)“.

50. V § 54 ods. 1 písm. f) sa slo vá „vý nim ku z ča so vé -
ho po u ži tia roz poč to vých pros tried kov“ na hrá dza jú
slo va mi „v roz poč to vom roku, v kto rom boli roz poč to vé
pros tried ky pos kyt nu té, ich po u ži tie aj v na sle du jú com 
roz poč to vom roku“.

51. V § 54 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom h), kto ré znie:
„h) po vo li� pri ofi ciál nych za hra nič ných náv šte vách

usku toč ne nie vý dav ku, kto rý nie je v sú la de s vy -
ko ná va cím pred pi som vy da ným pod ¾a § 17
ods. 4 v roz po čte prí sluš nej roz poč to vej ka pi to ly
za bez pe če ný, ak jeho úhra du mož no rea li zo va� ús -
po rou iných vý dav kov v rám ci tej to roz poč to vej ka -
pi to ly.“.

 52. V § 55d ods. 5 pr vej vete sa slo vá „pre rok 2004;“
na hrá dza jú slo va mi „pre rok 2005;“ a slo vá „a 2003“ sa
na hrá dza jú slo va mi „až 2004“.

53. Za § 55f sa vkla dá § 55g, kto rý znie:

„§ 55g

(1) Zod po ved nos� za po ru še nie roz poč to vej dis cip lí ny
roz poč to vou or ga ni zá ciou ale bo prí spev ko vou or ga ni -
zá ciou, kto rá bola pre me ne ná na iný sub jekt pod ¾a oso -
bit ných pred pi sov37) ale bo ku kto rej pre šla zria ïo va te¾ -
ská funk cia na obec ale bo vyš ší územ ný ce lok pod ¾a

oso bit né ho pred pi su,5aa) pre chá dza na nový sub jekt
dňom, ku kto ré mu sa pre me ni la ale bo ku kto ré mu pre -
šla zria ïo va te¾ ská funk cia; ulo že nie sank cie no vé mu
sub jek tu za po ru še nie roz poč to vej dis cip lí ny pred chá -
dza jú cim sub jek tom sa po su dzu je pod ¾a práv nej for my
hos po dá re nia no vé ho sub jek tu.

(2) Po čas plat nos ti zmlu vy me dzi mi nis ter stvom a Ná -
rod nou ban kou Slo ven ska uza tvo renej pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su38) správ co via roz poč to vých ka pi tol pred -
kla da jú sprá vy pod ¾a § 50 ods. 10 mi nis ter stvu
a vý sled ky hos po dá re nia pod ¾a § 50 ods. 12 zve rej ňu je
mi nis ter stvo.

(3) Ak sa upra vu je roz poč to vá kla si fi ká cia na na sle -
du jú ci roz poč to vý rok, ná vrh ve rej né ho roz po čtu na na -
sle du jú ci roz poč to vý rok sa zos ta vu je v sú la de s roz poč -
to vou kla si fi ká ciou plat nou na na sle du jú ci roz poč to vý
rok. 

(4) Prí spev ko vá or ga ni zá cia môže v roku 2003 uhra -
di� stra tu z mi nu lých ro kov z fon du rep ro duk cie, po -
čnúc stra tou za rok 1994.

(5) Pos ky to va nie do tá cií usta no ve né vše obec ne zá -
väz ným práv nym pred pi som pod ¾a § 16 ods. 1 písm. c)
sa pr vý krát uplat ní v roku 2004.

(6) Zá väz ky štá tu, kto ré dňom 1. ja nu ára 2004 pri
pre cho de zria ïo va te¾ ských funk cií ne pre jdú na obec
ale bo vyš ší územ ný ce lok pod ¾a oso bit né ho pred pi su,39) 
sú zá väz ka mi ústred né ho or gá nu, v kto ré ho pô sob nos -
ti je od vet vie, v kto rom pre chá dza zria ïo va te¾ ská funk -
cia na obec ale bo na vyš ší územ ný ce lok.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 37, 38 a 39 zne jú:
„37) Na prí klad 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.

 38) § 23 ods. 1 zá ko na č. 291/2002 Z. z. v zne ní zá ko na
č. 386/2002 Z. z.

 39) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 138/1991 Zb. v zne ní
ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 446/2001 Z. z.“.

Čl. II

 Zá kon č. 131/2002 Z. z. o vy so kých ško lách a o zme -
ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 209/2002 Z. z. a zá ko na č. 401/2002 Z. z. sa do pĺ ňa
tak to:

1. V § 15 ods. 3 sa slo vá „mi nis ter stve“ na hrá dza jú
slo va mi „Mi nis ter stve škol stva Slo ven skej re pub li ky
(ïa lej len „mi nis ter stvo“)“.

2. V § 20 ods. 1 písm. b) sa na kon ci čiar ka na hrá dza
bod ko čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „ve rej ná vy so -
ká ško la je zá ro veň po vin ná kaž do roč ne pred kla da� mi -
nis ter stvu ná vrh svoj ho roz po čtu na prí sluš ný roz poč -
to vý rok,20a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 20a znie:
„20a) § 8 ods. 5 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 303/1995 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách v zne ní
ne skor ších pred pi sov.“.
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Čl. III

 Zá kon č. 386/2002 Z. z. o štát nom dlhu a štát nych
zá ru kách a kto rým sa 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 sa do pĺ ňa tak to:

 V § 6 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom g), kto ré znie:
„g) fi nan co va nie účas ti na ma jet ku v me dzi ná rod ných

fi nanč ných in šti tú ciách pros tred níc tvom zmen -
ky.“.

Čl. IV

 Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 81/1992 Zb.
o Česko-slovenskej tla čo vej kan ce lá rii Slo ven skej re -
pub li ky sa mení tak to:

 V § 2 ods. 2 prvá veta znie:
„Tla čo vá kan ce lá ria je prí spev ko vá or ga ni zá cia, kto rá
je za po je ná fi nanč ný mi vz�ah mi na štát ny roz po čet
pros tred níc tvom roz poč to vej ka pi to ly Mi nis ter stva kul -
tú ry Slo ven skej re pub li ky.“. 

Čl. V

 Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 325/1993 Z. z. o štát nom roz po čte Slo ven skej re pub -
li ky na rok 1994 a o zme nách nie ktorých ïal ších zá ko -
nov v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky 
č. 65/1994 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. 364/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 374/1994 Z. z., zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 58/1995 Z. z.
a zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 180/1996 Z. z. sa mení tak to:

§ 16 sa vy púš �a.

Čl. VI

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 254/1991 Zb.
o Slo ven skej te le ví zii v zne ní zá ko na Slo ven skej ná rod -
nej rady č. 482/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 166/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 82/1995 Z. z., zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 321/1996 Z. z.
a zá ko na č. 335/1998 Z. z. sa mení tak to:

V § 2 sa vy púš �a od sek 3.

Do te raj ší od sek 4 sa ozna ču je ako od sek 3.

Čl. VII

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 255/1991 Zb.
o Slo ven skom roz hla se v zne ní zá ko na Slo ven skej ná -
rod nej rady č. 483/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 166/1993 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 83/1995 Z. z., zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 321/1996 Z. z.
a zá ko na č. 335/1998 Z. z. sa mení tak to:

V § 2 sa vy púš �a od sek 3.

Do te raj ší od sek 4 sa ozna ču je ako od sek 3.

Čl. VIII

 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 o zria ïo va ní re zort ných, od vet vo vých,
pod ni ko vých a ob čian skych zdra vot ných po is �ov ní
v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 374/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 98/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 231/1995 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. 376/1996 Z. z., zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 386/1996
Z. z., zá ko na č. 202/1997 Z. z., zá ko na č. 332/1997
Z. z., zá ko na č. 124/1998 Z. z., zá ko na č. 11/1999 Z. z., 
zá ko na č. 56/1999 Z. z., zá ko na č. 151/1999 Z. z., zá -
ko na č. 242/2000 Z. z., zá ko na č. 245/2000 Z. z., zá ko -
na č. 448/2000 Z. z., zá ko na č. 233/2001 Z. z., zá ko na
č. 505/2001 Z. z., zá ko na č. 553/2001 Z. z., zá ko na
č. 118/2002 Z. z., zá ko na č. 291/2002 Z. z., zá ko na
č. 457/2002 Z. z., zá ko na č. 534/2002 Z. z., zá ko na
č. 671/2002 Z. z. a zá ko na č. 138/2003 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

 V § 69 ods. 5 sa bod ka na kon ci na hrá dza bod ko čiar -
kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „mi nis ter stvu zdra vot -
níc tva pred kla dá úda je pod ¾a oso bit né ho predpisu23a)
na úče ly zos ta ve nia sú hrnné ho schod ku ve rej né ho roz -
po čtu, stred no do bé ho fi nanč né ho vý h¾a du a hod no te -
nia pl ne nia ve rej né ho roz po čtu.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 23a znie:
„23a) § 8 ods. 5 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 303/1995 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách v zne ní
ne skor ších pred pi sov.“.

Čl. IX

Zá kon č. 280/1997 Z. z. o Spo loč nej zdra vot nej po is -
�ov ni v zne ní zá ko na č. 242/2000 Z. z., zá ko na
č. 362/2000 Z. z., zá ko na č. 291/2002 Z. z. a zá ko na
č. 457/2002 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

V § 26 ods. 6 sa bod ka na kon ci na hrá dza bod ko čiar -
kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „mi nis ter stvu zdra vot -
níc tva pred kla dá úda je pod ¾a oso bit né ho predpisu27a)
na úče ly zos ta ve nia sú hrnné ho schod ku ve rej né ho roz -
po čtu, stred no do bé ho fi nanč né ho vý h¾a du a hod no te -
nia pl ne nia ve rej né ho roz po čtu.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 27a znie:
„27a) § 8 ods. 5 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 303/1995 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách v zne ní
ne skor ších pred pi sov.“.

Čl. X

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 15. no vem bra 2003
s vý nim kou čl. I bo dov 2, 3, 4, 8, 10, 11, 21, 22, 29, 37,
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38, 40, 41, 49 a čl. IV až VII, kto ré na do bú da jú účin -
nos� 1. ja nu ára 2004, a čl. I bodu 14, kto rý na do bú da

účin nos� dňom na do bud nu tia plat nos ti Zmlu vy o pri -
stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii.

Ru dolf Schus ter v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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443

O P A T  R E  N I E
Mi nis ter stva spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky

z 22. ok tób ra 2003

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

Mi nis ter stvo spra vod li vos ti 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

Pred met úpra vy

Toto opat re nie sa vz�a hu je na správ cov ma jet ku štá -
tu (ïa lej len „správ ca“) v zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti mi -
nis ter stva pod ¾a § 8a ods. 3 zá ko na, kto rý mi na úče ly
toh to opat re nia sú:
a) štát ne roz poč to vé or ga ni zá cie a štát ne prí spev ko vé

organizácie1) zria de né mi nis ter stvom,
b) ge ne rál ne ria di te¾ stvo Zbo ru vä zen skej a jus tič nej

stráže2) a
c) ús ta vy na vý kon väz by, ús ta vy na vý kon tres tu od -

ňa tia slo bo dy, ús tav na vý kon tres tu od ňa tia slo bo -
dy pre mla dis tvých a ne moc ni ca pre ob vi ne ných
a od sú de ných.2)

§ 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]

Po vin nos� správ cov uve de ných v § 1 toh to opat re nia
vy ko na� oso bit né po nu ko vé ko na nie pod ¾a § 8 ods. 1
zá ko na sa vz�a hu je na pros tried ky vý po čto vej tech ni ky
(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. 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.

§ 3

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

(1) 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 toh to opat re nia do sprá vy

iných správ cov, ako sú uve de ní v § 1 ods. 1 písm. a) zá -
ko na.

(2) Na plat nos� zmlu vy o pre vo de sprá vy zbra ní a mu -
ní cie, ok rem pre vo du me dzi správ ca mi uve de ný mi v § 1
písm. b) a c), sa vy ža du je sú hlas mi nis ter stva.

§ 4

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

(1) Na plat nos� zmlu vy o zá me ne sprá vy ma jet ku 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 vý me nou dá va jú hnu te¾ né veci štá tu
uve de né v § 2 toh to opat re nia iným správ com, ako sú
uve de ní v § 1 ods. 1 písm. a) zá ko na.

(2) Na plat nos� zmlu vy o zá me ne sprá vy ma jet ku štá -
tu sa vy ža du je sú hlas mi nis ter stva, ak správ co via uve -
de ní v § 1 písm. b) a c) toh to opat re nia zmlu vou o zá me -
ne sprá vy ma jet ku štá tu vý me nou dá va jú zbra ne
a mu ní ciu iným správ com, ako sú uve de ní v § 1 písm. b) 
a c) 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,
a) 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 toh to opat re nia,

b) ak správ co via uve de ní v § 1 písm. b) a c) toh to opat -
re nia pre vá dza jú vlast níc tvo zbra ní a mu ní cie.

§ 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,
a) 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 toh to opat -
re nia,
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b) ak správ co via uve de ní v § 1 písm. b) a c) toh to opat -
re nia vý me nou dá va jú zbra ne a mu ní ciu.

§ 7

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

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 % ce lej vý me ry po zem ku, sa vy ža du je sú hlas mi -
nis ter stva; to ne pla tí, ak ide o ná jom ne by to vých 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.

§ 8

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu je sa opat re nie Mi nis ter stva spra vod li vos ti Slo -
ven skej re pub li ky č. 306/2001 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 spra vod li vos ti Slo ven skej
re pub li ky pri na kla da ní s ma jet kom štá tu.

§ 9

Účin nos�

Toto opat re nie na do bú da účin nos� 15. no vem bra
2003.

Da niel Lip šic v. r.
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RE DAKČ NÉ OZNÁ ME NIE
o op ra ve chýb

vo vy hláš ke Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 409/2003 Z. z.,
kto rou sa usta no vu jú emis né li mi ty, tech nic ké po žia dav ky a vše obec né pod mien ky
pre vádz ko va nia zdro jov a ich za ria de ní, v kto rých sa po u ží va jú or ga nic ké roz púš �ad lá

1. V § 7 ods. 2 majú by� na mies to slov „§ 4 a 5“ správ ne uve de né slo vá „§ 4“.

2. V prí lo he č. 2 bode 1 pr vom stĺp ci majú by� na mies to slov „Ostat né hĺbko tla če, ro tač ná val co vá sie �ot lač, la mi no -
va cie a la ko va cie jed not ky“ správ ne uve de né slo vá „Ostat né hĺbko tla če, ro tač ná val co vá sie �ot lač, la mi no va cie a la ko -
va cie jed not ky a fle xo gra fia“.
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