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442
ZÁKON
z 21. októbra 2003,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z.
o rozpoètových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú
niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995
Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 386/1996 Z. z., zákona
è. 358/1997 Z. z., zákona è. 377/1998 Z. z., zákona
è. 348/1999 Z. z., zákona è. 441/2000 Z. z., zákona
è. 169/2001 Z. z., zákona è. 445/2001 Z. z., zákona
è. 502/2001 Z. z., zákona è. 506/2001 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 559/2001 Z. z., zákona
è. 291/2002 Z. z., zákona è. 427/2002 Z. z., zákona
è. 163/2003 Z. z. a zákona è. 267/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 2c znie:

„2c) Zákon è. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 386/2002
Z. z.
Zákon è. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách
a ktorým sa dopåòa zákon è. 291/2002 Z. z. o Štátnej
pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúš•a štvrtý bod vrátane
odkazu 2a a poznámky pod èiarou k odkazu 2a.
Doterajšie body 5 až 9 sa oznaèujú ako body 4 až 8.
3. V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúš•ajú šiesty a siedmy
bod.
Doterajší bod 8 sa oznaèuje ako bod 6.
4. V § 2 ods. 1 písm. b) sa vypúš•ajú slová „a krajský
úrad“.
5. V § 3 ods. 3 poslednej vete sa za slová „zdravotných
pois•ovní,“ vkladajú slová „rozpoètov verejných vysokých škôl,2d)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 2d znie:

„2d) Zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.“.

6. V § 3 ods. 4 tretej vete sa za slová „zdravotných pois•ovní,“ vkladajú slová „verejných vysokých škôl,“ a za
slová „zdravotné pois•ovne,“ sa vkladajú slová „verejné
vysoké školy,“.
7. V § 3 odsek 5 znie:
„(5) Po vypovedaní vojny alebo po vyhlásení vojnového stavu2b) vypracúva ministerstvo návrh mimoriadne-

ho štátneho závereèného úètu za obdobie od zaèiatku
rozpoètového roka do vypovedania vojny alebo do vy hlásenia vojnového stavu. Na obdobie od vypovedania
vojny alebo od vyhlásenia vojnového stavu do konca
rozpoètového roka a na rozpoètový rok v èase vojny alebo vojnového stavu ministerstvo vypracúva návrh vojnového štátneho rozpoètu. Po skonèení vojny alebo po
skonèení vojnového stavu sa vypracúva návrh mimoriadneho štátneho závereèného úètu za obdobie od vypovedania vojny alebo od vyhlásenia vojnového stavu
do konca rozpoètového roka a za rozpoètový rok v èase
vojny alebo vojnového stavu. Na zostavenie vojnového
štátneho rozpoètu sa vz•ahujú ustanovenia druhej
a tretej èasti tohto zákona, na zostavenie mimoriadneho štátneho závereèného úètu sa vz•ahujú ustanovenia
dvanástej èasti tohto zákona. Rozpoètové hospodárenie Slovenskej republiky sa v èase vojny a v èase vojnového stavu riadi vojnovým štátnym rozpoètom.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 2b znie:

„2b) Èl. 2 a 3 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti
štátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu
a núdzového stavu.“.

8. V § 5 ods. 1 písm. f) sa vypúš•ajú slová „s výnimkou príjmov rozpoètových kapitol pod¾a § 2 ods. 1
písm. a) bodov 7 a 8“.
9. V § 6 ods. 1 sa za pís me no g) vkla dá nové písmeno h), ktoré znie:
„h) výdavky súvisiace s poskytovaním medzinárodnej
pomoci rozvojovým krajinám a najmenej rozvinutým krajinám,“.
Doterajšie písmeno h) sa oznaèuje ako písmeno i).
10. V § 6 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie:
„Obciam a vyšším územným celkom možno zákonom
o štátnom rozpoète na príslušný rozpoètový rok v rámci
kapitoly Súhrnný finanèný vz•ah k obciam a vyšším
územným celkom urèi• dotáciu bez úèelového urèenia
z prostriedkov štátneho rozpoètu na úhradu bežných
výdavkov a kapitálových výdavkov obce a vyššieho
územného celku v súlade s rozpoètovou klasifikáciou.“.
11. V § 6 ods. 3 poslednej vete sa za slová „samosprávnych funkcií obcí“ vkladajú slová „a pri poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na obce
a prechod pôsobností z orgánov štátnej správy do
samosprávnej pôsobnosti obcí pod¾a osobitného
zákona5aa)“.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 5aa znie:

„5aa) Napríklad zákon è. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky v znení neskorších predpisov.“.

12. V § 6 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri zúètovaní finanèných vz•ahov so štátnym rozpoètom sa nevracajú nevyèerpané prostriedky, ak ich suma nepresiahne
100 Sk.“.
13. Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

„6) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve.“.

14. V § 6 ods. 12 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: „súèas•ou výdavkov
príslušnej rozpoètovej kapitoly sú aj prostriedky štátneho rozpoètu urèené na financovanie spoloèných
programov Slovenskej republiky a Európskych spoloèenstiev pod¾a medzinárodných zmlúv.“.
15. V § 8 ods. 2 štvrtá veta znie:
„Súèas•ou návrhu štátneho rozpoètu sú súhrnné údaje
verejného rozpoètu.“.
16. V § 8 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Pre potreby zostavenia súhrnného schodku verejného
rozpoètu pod¾a jednotnej metodiky platnej pre Európske spoloèenstvá sa v návrhoch rozpoètov subjektov,
ktorých rozpoèty tvoria verejný rozpoèet (§ 3 ods. 3), nezapoèítavajú do èasovo rozlíšených príjmov prijaté pôžièky, splátky poskytnutých pôžièiek, príjem z predaja
akcií a zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka
a do výdavkov sa nezapoèítavajú poskytnuté pôžièky,
splátky prijatých pôžièiek a výdavky na nákup akcií,
prièom záporný rozdiel medzi takto získanými príjmami a výdavkami predstavuje èisté výpožièky hospodárenia subjektov, ktorých rozpoèty tvoria verejný rozpoèet, a kladný rozdiel medzi takto získanými príjmami
a výdavkami predstavuje èisté pôžièky hospodárenia
subjektov, ktorých rozpoèty tvoria verejný rozpoèet.“.
17. V § 8 ods. 5 štvrtá veta znie:
„Na úèely zostavenia súhrnného schodku verejného
rozpoètu, strednodobého finanèného výh¾adu a hodnotenia plnenia verejného rozpoètu sú subjekty, ktorých
rozpoèty tvoria verejný rozpoèet (§ 3 ods. 3), povinné
predklada• na žiados• ministerstva potrebné údaje vrátane údajov o príjmoch a výdavkoch s uvedením finanèných tokov k ostatným subjektom, ktorých rozpoèty
tvoria verejný rozpoèet.“.
18. V § 8 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Požadované súhrnné údaje za zdravotné pois•ovne predkladá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
a súhrnné údaje za verejné vysoké školy predkladá Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Na úèely hodnotenia plnenia verejného rozpoètu sa predkladajú
údaje o príjmoch a výdavkoch, o aktívach a pasívach
ministerstvu štvr•roène.“.
19. V § 8 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
„(6) Sociálna pois•ovòa, Národný úrad práce, Slovenský pozemkový fond, Fond národného majetku Slovenskej republiky sú povinné prerokova• s ministerstvom
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návrhy svojich rozpoètov pred ich prerokovaním vo
svojich orgánoch pod¾a osobitného predpisu,2) ktoré
predchádza ich predloženiu na schválenie národnej
rade alebo vláde. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je povinné vypracova• návrh súhrnného
rozpoètu za zdravotné pois•ovne a prerokova• ho s ministerstvom. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky je povinné vypracova• návrh súhrnného rozpoètu za
verejné vysoké školy a prerokova• ho s ministerstvom.“.
Doterajší odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 7.
20. V § 8 ods. 7 sa slová „na základe východísk na
zostavenie návrhu štátneho rozpoètu pod¾a odseku 1“
nahrádzajú slovami „v súlade s návrhom štátneho rozpoètu schváleným vládou“.
21. V § 9 ods. 2 úvodnej vete sa slová „bodov 1 až 4“
nahrádzajú slovami „bodov 1 až 3“.
22. V § 9 sa vypúš•a odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 4.
23. V § 10 ods. 4 prvej vete sa za slová „ak tento“ vkladajú slová „alebo osobitný zákon.8ad)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 8ad znie:

„8ad) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

24. V § 10 ods. 5 písm. d) sa slová „prièom poskytnutie preddavku nemožno dodatoène dohodnú•“ nahrádzajú slovami „s výnimkou výšky preddavku pri obstaraní špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení
a hudobných nástrojov v zahranièí, ak neexistuje do máci výrobca a výrobná lehota prevyšuje jeden rok“.
25. V § 10 ods. 7 sa vypúš•a posledná veta.
26. V § 10 ods. 9 sa za slová „poskytnuté zo štátneho
rozpoètu“ vkladajú slová „a z rozpoètu Európskych
spoloèenstiev“.
27. V § 10 odsek 10 znie:
„(10) Prostriedky urèené štátnym rozpoètom na programy pod¾a § 4 ods. 1 a § 8 ods. 2 možno použi• len na
urèený program. Nepoužité prostriedky v bežnom roz poètovom roku s výnimkou prostriedkov na mzdy, platy,
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (ïalej len
„mzdy“) a prostriedkov na odvody poistného do poistných fondov a príspevku na poistenie v nezamestnanosti z týchto miezd možno použi• v nasledujúcom rozpoètovom roku na ten istý úèel len po predchádzajúcom
súhlase ministra financií pod¾a § 54 ods. 1 písm. f). Súhlas ministra financií na použitie prostriedkov v nasledujúcich rokoch sa nevyžaduje na prostriedky poskytnuté verejným vysokým školám. Nepoužité prostriedky,
ktoré rozpoètová organizácia môže použi• aj v nasledujúcom roku, prevedie v decembri bežného roka na osobitný bežný úèet dofinancovania programov vedený
v Štátnej pokladnici; iná právnická osoba, ktorá môže
použi• nepoužité prostriedky aj v nasledujúcom roku,
uhrádza výdavky v nasledujúcom roku z úètu, na ktorý
boli poskytnuté. Použitie prostriedkov sa sleduje pod¾a
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rozpoètovej klasifikácie aj v nasledujúcom rozpoètovom roku. Ak sú na ten istý program rozpoètované
prostriedky aj v nasledujúcom roku, prednostne sa doèerpajú prostriedky nevyèerpané v predchádzajúcom
roku. Vytvorenie nového programu a zrušenie schváleného programu možno vykona• len na základe rozhodnutia vlády. Nový program, ktorý je dôsledkom realizácie
schváleného
programu
pod¾a
osobitného
predpisu,10b) ktorý je dôsledkom plnenia úloh programov bývalých štátnych fondov10c) alebo ktorý vyplýva
z realizácie výdavkov rozpoètových kapitol, ktorých
správcom je minister financií pod¾a § 9 ods. 1, možno vytvori• na základe súhlasu ministra financií. Zmeny
v schválených programoch možno vykona• len s predchádzajúcim súhlasom ministra financií, prièom nie sú
dotknuté ustanovenia tohto zákona o vykonávaní rozpoètových opatrení.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 10b a 10c znejú:

„10b) Zákon è. 203/2001 Z. z. o Agentúre na podporu vedy
a techniky v znení zákona è. 132/2002 Z. z.
10c
) Zákon è. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych
fondoch, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 440/2002 Z. z.“.

28. V § 16 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
po dohode s ministerstvom poskytovanie dotácií
v rámci svojej pôsobnosti, ak poskytovanie dotácií
nie je ustanovené osobitným zákonom,10ab)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10ab znie:

„10ab) Napríklad zákon è. 203/2001 Z. z. v znení zákona
è. 132/2002 Z. z.“.

29. V § 16 ods. 2 sa vypúš•a prvá veta a slová „deviatom bode“ sa nahrádzajú slovami „šiestom bode“.
30. § 16 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Návrh rozpoètu rozpoètovej kapitoly a návrh závereèného úètu predkladá Najvyšší súd Slovenskej republiky a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
v rozsahu a v termínoch urèených ministerstvom alebo
zákonom aj Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa vyjadruje k návrhu rozpoètu rozpoètovej kapitoly a k návrhu závereèného úètu Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky a Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky; Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
republiky sa k nim vyjadrí vždy pred predložením návrhu štátneho rozpoètu do vlády a do národnej rady.“.
31. Poznámka pod èiarou k odkazu 12 znie:

„12) § 6 až 19 a 24 zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov.“.

32. V § 17 ods. 2 sa za slovo „zmenky13a)“ vkladajú slová „s výnimkou rozpoètovej organizácie, ktorou je ministerstvo pri správe štátneho dlhu a pri správe štát nych záruk pod¾a osobitného zákona5a)“.
33. V § 17 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
„(3) Rozpoètová organizácia a príspevková organizácia nie sú oprávnené zaväzova• sa v bežnom roku na
také úhrady, ktoré
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a) nemajú zabezpeèené vo svojom rozpoète na bežný
rok,
b) za•ažujú nasledujúce roky z dôvodu nedostatku
zdrojov v bežnom roku.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
34. Poznámka pod èiarou k odkazu 14b znie:

„14b) § 92 ods. 7 až 9 zákona è. 131/2002 Z. z.“.

35. V § 20 ods. 4 prvej a druhej vete sa slová „na platbu do zahranièia“ nahrádzajú slovami „urèené na platby v tuzemsku alebo do zahranièia v cudzej mene“.
36. V § 20 ods. 6 sa na konci prvej a druhej vety pripájajú tieto slová: „alebo v hotovosti do pokladne preddavkovej organizácie v zahranièí“ a vypúš•a sa posledná veta.
37. V § 20a ods. 1 prvej vete sa vypúš•ajú slová „s výnimkou prostriedkov štátneho rozpoètu na program
Európskych spoloèenstiev pre projekty budovania in štitúcií a investícií na podporu sociálnej a ekonomickej
súdržnosti (ïalej len „program PHARE“)“ a na konci
druhej vety sa pripájajú tieto slová: „ktoré zverejòuje
informácie o finanèných tokoch národného fondu spôsobom pod¾a osobitného zákona.8ab)“.
38. V § 20a ods. 4 prvej vete sa vypúš•ajú slová „s výnimkou prostriedkov štátneho rozpoètu na program
PHARE“.
39. V § 20a ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 4“.
40. V § 21 ods. 4 písm. b) sa vypúš•ajú slová „prièom
rozhodnutím ústredného orgánu, ktorým je krajský
úrad, len na úèely pod¾a osobitného predpisu,2a)“.
41. V § 21 ods. 5 sa vypúš•ajú slová „a vo vz•ahu k verejnoprávnej inštitúcii a k príspevkovej organizácii,
ktoré majú samostatnú rozpoètovú kapitolu a sú zriadené zákonom,“.
42. V § 29 odsek 7 znie:
„(7) Kapitálový rozpoèet sa môže zostavi• ako schodkový len za podmienky, že schodok bude možné uhradi• finanènými prostriedkami z minulých rokov alebo
návratnými zdrojmi financovania splácanými z bežného rozpoètu v nasledujúcich rokoch. Ak je kapitálový
rozpoèet zostavený ako prebytkový, môžu sa príjmy kapitálového rozpoètu v príslušnom rozpoètovom roku
použi• na úhradu istiny prijatých úverov, pôžièiek, návratných finanèných výpomocí a menovitej hodnoty
emitovaných dlhopisov z predchádzajúcich rokov.“.
43. V § 33 ods. 4 poslednej vete sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „alebo subjekt ustanovený osobitným zákonom“.
44. Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý znie:
„§ 33a
Ustanovenia tohto zákona sa vz•ahujú na mestské
èasti, ktoré sú právnickými osobami, v rovnakom rozsahu ako na obce s prihliadnutím na podmienky vyme-
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dzené štatútom pod¾a osobitného zákona21c) pri urèovaní príjmov a výdavkov rozpoètu mestských èastí pod¾a
§ 26 a 27.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 21c znie:

„21c) § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení
neskorších predpisov.
§ 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 401/1990 Zb.
o meste Košice v znení neskorších predpisov.“.

45. Poznámky pod èiarou k odkazom 25 a 26 znejú:

„25) Napríklad zákon è. 131/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 542/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov.
26
) Napríklad § 26 ods. 4 zákona è. 59/1965 Zb. o výkone trestu
odòatia slobody v znení neskorších predpisov.“.

46. V § 46 ods. 1 prvej vete sa vypúš•a slovo „štvr•roène“, slová „príslušného štvr•roka“ sa nahrádzajú slovami „prvého polroka“ a v druhej vete sa slovo „správ“ nahrádza slovom „správy“.
47. V § 47 ods. 3 prvá veta znie:
„Odvod neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov, ako aj penále uloží príslušná správa finanènej kontroly,27) ktorá ich aj vymáha.“.
48. V § 50 ods. 1 prvej vete sa za slová „Štátny závereèný úèet“ vkladajú slová „je súhrnný dokument, ktorý“.
49. § 53 znie:
„§ 53
Slovenský rozhlas a Slovenská televízia hospodária
so všetkými prostriedkami ako príspevková organizácia, ak osobitný zákon neustanovuje inak.31a)“.
50. V § 54 ods. 1 písm. f) sa slová „výnimku z èasového použitia rozpoètových prostriedkov“ nahrádzajú
slovami „v rozpoètovom roku, v ktorom boli rozpoètové
prostriedky poskytnuté, ich použitie aj v nasledujúcom
rozpoètovom roku“.
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osobitného predpisu,5aa) prechádza na nový subjekt
dòom, ku ktorému sa premenila alebo ku ktorému prešla zriaïovate¾ská funkcia; uloženie sankcie novému
subjektu za porušenie rozpoètovej disciplíny predchádzajúcim subjektom sa posudzuje pod¾a právnej formy
hospodárenia nového subjektu.
(2) Poèas platnosti zmluvy medzi ministerstvom a Národnou bankou Slovenska uzatvorenej pod¾a osobitného predpisu38) správcovia rozpoètových kapitol predkladajú správy pod¾a § 50 ods. 10 ministerstvu
a výsledky hospodárenia pod¾a § 50 ods. 12 zverejòuje
ministerstvo.
(3) Ak sa upravuje rozpoètová klasifikácia na nasledujúci rozpoètový rok, návrh verejného rozpoètu na nasledujúci rozpoètový rok sa zostavuje v súlade s rozpoètovou klasifikáciou platnou na nasledujúci rozpoètový
rok.
(4) Príspevková organizácia môže v roku 2003 uhradi• stratu z minulých rokov z fondu reprodukcie, po ènúc stratou za rok 1994.
(5) Poskytovanie dotácií ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom pod¾a § 16 ods. 1 písm. c)
sa prvýkrát uplatní v roku 2004.
(6) Záväzky štátu, ktoré dòom 1. januára 2004 pri
prechode zriaïovate¾ských funkcií neprejdú na obec
alebo vyšší územný celok pod¾a osobitného predpisu,39)
sú záväzkami ústredného orgánu, v ktorého pôsobnosti je odvetvie, v ktorom prechádza zriaïovate¾ská funkcia na obec alebo na vyšší územný celok.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 37, 38 a 39 znejú:

„37)

38

)

39

)

Napríklad zákon è. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny
niektorých rozpoètových organizácií a príspevkových
organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby (transformaèný zákon) a ktorým sa mení a
dopåòa zákon è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu
majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
§ 23 ods. 1 zákona è. 291/2002 Z. z. v znení zákona
è. 386/2002 Z. z.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov.
Zákon è. 446/2001 Z. z.“.

51. V § 54 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
„h) povoli• pri oficiálnych zahranièných návštevách
uskutoènenie výdavku, ktorý nie je v súlade s vykonávacím predpisom vydaným pod¾a § 17
ods. 4 v rozpoète príslušnej rozpoètovej kapitoly
zabezpeèený, ak jeho úhradu možno realizova• úsporou iných výdavkov v rámci tejto rozpoètovej kapitoly.“.

Zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 209/2002 Z. z. a zákona è. 401/2002 Z. z. sa dopåòa
takto:

52. V § 55d ods. 5 prvej vete sa slová „pre rok 2004;“
nahrádzajú slovami „pre rok 2005;“ a slová „a 2003“ sa
nahrádzajú slovami „až 2004“.

1. V § 15 ods. 3 sa slová „ministerstve“ nahrádzajú
slovami „Ministerstve školstva Slovenskej republiky
(ïalej len „ministerstvo“)“.

53. Za § 55f sa vkladá § 55g, ktorý znie:
„§ 55g
(1) Zodpovednos• za porušenie rozpoètovej disciplíny
rozpoètovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorá bola premenená na iný subjekt pod¾a osobitných predpisov37) alebo ku ktorej prešla zriaïovate¾ská funkcia na obec alebo vyšší územný celok pod¾a

Èl. II

2. V § 20 ods. 1 písm. b) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: „verejná vysoká škola je zároveò povinná každoroène predklada• ministerstvu návrh svojho rozpoètu na príslušný rozpoètový rok,20a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 20a znie:

„20a) § 8 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení
neskorších predpisov.“.
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Èl. III
Zákon è. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych
zárukách a ktorým sa dopåòa zákon è. 291/2002 Z. z.
o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa dopåòa takto:
V § 6 sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
„g) financovanie úèasti na majetku v medzinárodných
finanèných inštitúciách prostredníctvom zmenky.“.
Èl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady è. 81/1992 Zb.
o Èesko-slovenskej tlaèovej kancelárii Slovenskej republiky sa mení takto:
V § 2 ods. 2 prvá veta znie:
„Tlaèová kancelária je príspevková organizácia, ktorá
je zapojená finanènými vz•ahmi na štátny rozpoèet
prostredníctvom rozpoètovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.“.
Èl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpoète Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ïalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 65/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slo venskej republiky è. 364/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 374/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1995 Z. z.
a zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 180/1996 Z. z. sa mení takto:
§ 16 sa vypúš•a.
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V § 2 sa vypúš•a odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.
Èl. VIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní
zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej pois•ovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových,
podnikových a obèianskych zdravotných pois•ovní
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 231/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 386/1996
Z. z., zákona è. 202/1997 Z. z., zákona è. 332/1997
Z. z., zákona è. 124/1998 Z. z., zákona è. 11/1999 Z. z.,
zákona è. 56/1999 Z. z., zákona è. 151/1999 Z. z., zákona è. 242/2000 Z. z., zákona è. 245/2000 Z. z., zákona è. 448/2000 Z. z., zákona è. 233/2001 Z. z., zákona
è. 505/2001 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 534/2002 Z. z., zákona
è. 671/2002 Z. z. a zákona è. 138/2003 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
V § 69 ods. 5 sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ministerstvu zdravotníctva predkladá údaje pod¾a osobitného predpisu23a)
na úèely zostavenia súhrnného schodku verejného rozpoètu, strednodobého finanèného výh¾adu a hodnotenia plnenia verejného rozpoètu.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 23a znie:

„23a) § 8 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení
neskorších predpisov.“.

Èl. VI

Èl. IX

Zákon Slovenskej národnej rady è. 254/1991 Zb.
o Slovenskej televízii v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 482/1992 Zb., zákona Národnej rady Slo venskej republiky è. 166/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 82/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 321/1996 Z. z.
a zákona è. 335/1998 Z. z. sa mení takto:

Zákon è. 280/1997 Z. z. o Spoloènej zdravotnej pois•ovni v znení zákona è. 242/2000 Z. z., zákona
è. 362/2000 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z. a zákona
è. 457/2002 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

V § 2 sa vypúš•a odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.
Èl. VII
Zákon Slovenskej národnej rady è. 255/1991 Zb.
o Slovenskom rozhlase v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 483/1992 Zb., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 166/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 83/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 321/1996 Z. z.
a zákona è. 335/1998 Z. z. sa mení takto:

V § 26 ods. 6 sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ministerstvu zdravotníctva predkladá údaje pod¾a osobitného predpisu27a)
na úèely zostavenia súhrnného schodku verejného rozpoètu, strednodobého finanèného výh¾adu a hodnotenia plnenia verejného rozpoètu.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 27a znie:

„27a) § 8 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení
neskorších predpisov.“.

Èl. X
Tento zákon nadobúda úèinnos• 15. novembra 2003
s výnimkou èl. I bodov 2, 3, 4, 8, 10, 11, 21, 22, 29, 37,
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38, 40, 41, 49 a èl. IV až VII, ktoré nadobúdajú úèinnos• 1. januára 2004, a èl. I bodu 14, ktorý nadobúda
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úèinnos• dòom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Ru dolf Schus ter v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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443
OPATRENIE
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 22. októbra 2003
o úprave dispozièných oprávnení správcov majetku štátu v zriaïovate¾skej pôsobnosti
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
(ïalej len „ministerstvo“) pod¾a § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 374/1996 Z. z. (ïalej len „zá kon“) ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Toto opatrenie sa vz•ahuje na správcov majetku štátu (ïalej len „správca“) v zriaïovate¾skej pôsobnosti ministerstva pod¾a § 8a ods. 3 zákona, ktorými na úèely
tohto opatrenia sú:
a) štátne rozpoètové organizácie a štátne príspevkové
organizácie1) zriadené ministerstvom,
b) generálne riadite¾stvo Zboru väzenskej a justiènej
stráže2) a
c) ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odòatia slobody, ústav na výkon trestu odòatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených
a odsúdených.2)
§2
Osobitné ponukové konanie
pri prevode hnute¾ných vecí štátu
[k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]

iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
(2) Na platnos• zmluvy o prevode správy zbraní a munície, okrem prevodu medzi správcami uvedenými v § 1
písm. b) a c), sa vyžaduje súhlas ministerstva.
§4
Zámena správy hnute¾ných vecí štátu
(k § 9 ods. 3 zákona)
(1) Na platnos• zmluvy o zámene správy majetku štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy
majetku štátu výmenou dávajú hnute¾né veci štátu
uvedené v § 2 tohto opatrenia iným správcom, ako sú
uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
(2) Na platnos• zmluvy o zámene správy majetku štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 písm. b) a c) tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu výmenou dávajú zbrane
a muníciu iným správcom, ako sú uvedení v § 1 písm. b)
a c) tohto opatrenia.
§5
Prevod vlastníctva hnute¾ných vecí štátu
(k § 11 ods. 6 zákona)

Povinnos• správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia
vykona• osobitné ponukové konanie pod¾a § 8 ods. 1
zákona sa vz•ahuje na prostriedky výpoètovej techniky
(poèítaèe, tlaèiarne), telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vozidlá, ktorých cena urèená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk. Táto povinnos• sa nevz•ahuje na prevody majetku štátu na
úèely uvedené v § 11 ods. 7 zákona.

Na platnos• kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva,
a) ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnute¾ných vecí štátu uvedených
v § 2 tohto opatrenia,
b) ak správcovia uvedení v § 1 písm. b) a c) tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo zbraní a munície.

§3

Výmena hnute¾ných vecí štátu
(k § 11 ods. 8 zákona)

Prevod správy hnute¾ných vecí štátu
(k § 9 ods. 2 zákona)
(1) Na platnos• zmluvy o prevode správy hnute¾ných
vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnute¾né
veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia do správy
1

§6

Na platnos• zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva,
a) ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou
dávajú hnute¾né veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia,

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskorších predpisov.
) Zákon è. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justiènej stráže v znení zákona è. 422/2002 Z. z.

2
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§8

b) ak správcovia uvedení v § 1 písm. b) a c) tohto opatrenia výmenou dávajú zbrane a muníciu.
§7
Nájom nehnute¾ných vecí štátu
(k § 13 ods. 6 zákona)
Na platnos• nájomnej zmluvy, ktorou správcovia
uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu
viac ako 30 % celej podlahovej plochy stavby alebo viac
ako 30 % celej výmery pozemku, sa vyžaduje súhlas ministerstva; to neplatí, ak ide o nájom nebytových priestorov na úèely poskytovania zdravotnej starostlivosti
a nájom nehnute¾nosti alebo jej èasti na úèely realizácie projektov energetickej efektívnosti.
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Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 306/2001 Z. z. o úprave dispozièných oprávnení správcov majetku štátu v zriaïovate¾skej pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky pri nakladaní s majetkom štátu.
§9
Úèinnos•
Toto opatrenie nadobúda úèinnos• 15. novembra
2003.

Da niel Lip šic v. r.
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REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb

vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky è. 409/2003 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky
prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúš•adlá

1. V § 7 ods. 2 majú by• namiesto slov „§ 4 a 5“ správne uvedené slová „§ 4“.
2. V prílohe è. 2 bode 1 prvom ståpci majú by• namiesto slov „Ostatné håbkotlaèe, rotaèná valcová sie•otlaè, laminovacie a lakovacie jednotky“ správne uvedené slová „Ostatné håbkotlaèe, rotaèná valcová sie•otlaè, laminovacie a lakovacie jednotky a flexografia“.

