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Z Á K O N

z 23. 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. 315/1996 Z. z.
o pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách v zne ní ne skor ších pred pi sov

a kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 145/1995 Z. z. o správ nych po plat koch 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 Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 315/1996 Z. z. o pre máv ke na po zem ných ko mu ni -
ká ciách v zne ní zá ko na č. 359/2000 Z. z., zá ko na
č. 405/2000 Z. z., zá ko na č. 223/2001 Z. z., zá ko na
č. 381/2001 Z. z., zá ko na č. 441/2001 Z. z., zá ko na
č. 490/2001 Z. z., zá ko na č. 73/2002 Z. z., zá ko na
č. 396/2002 Z. z., zá ko na č. 660/2002 Z. z., zá ko na
č. 247/2003 Z. z. a zá ko na č. 430/2003 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 písm. v) sa čís lo „400“ na hrá dza čís lom „550“.

2. V § 2 písm. x) sa za slo vo „mo to rom“ vkla da jú slo vá
„a tro lej bus,“.

3. § 6 sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie:
„(6) Pre vádz ko va te¾ vo zid la je po vin ný v sú vis los ti

s ko na ním o prie stup ku pro ti bez peč nos ti a ply nu los ti
cest nej pre máv ky or gá nu opráv ne né mu ob jas ňo va�
ale bo pre jed na� prie stu pok ozná mi� osob né úda je oso -
by, kto rej zve ril ve de nie vo zid la, v roz sa hu meno, priez -
vis ko a ad re sa.“. 

4. § 31a sa vy púš �a. 

5. V § 37 ods. 4 sa za slo vo „sku pi ny“ vkla da jú slo vá
„ale bo pod sku pi ny“.

6. V § 37 ods. 5 v dru hej vete sa za slo vo „aj“ vkla da jú
slo vá „zvlášt ne vý straž né mod ré, prí pad ne čer ve né
svet lo ale bo“. 

7. V § 40 ods. 4 písm. a) sa vy púš �a jú slo vá „a vo zid lo
tvo rí pre káž ku cest nej pre máv ky“.

8. V § 65 od sek 2 znie: 
„(2) Opráv ne nia po li caj ta pod ¾a od se ku 1 písm. a) a b) 

sa vz�a hu jú aj na vo ja ka vo vo jen skej rov no ša te s von -
kaj ším ozna če ním „PO LÍ CIA“ a na vo jen ské ho po li caj -
ta. Opráv ne nia po li caj ta pod ¾a od se ku 1 písm. c) a d) sa
vz�a hu jú na vo jen ské ho po li caj ta, ak ide o ob jas ňo va -
nie prie stup kov, kto ré pat ria do pô sob nos ti Vo jen skej
polície20a).“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 20a znie: 
„20a) § 58 ods. 3 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 372/1990 Zb.

o prie stup koch v zne ní ne skor ších pred pi sov. 

9. § 66 sa do pĺ ňa od se kom 7, kto rý znie: 

„(7) Vo dič ský pre u kaz je opráv ne ný za dr ža� aj vo jen -
ský po li cajt za pod mie nok uve de ných v od se ku 1, ak ide 
o oso by, kto rých prie stup ky môže ob jas ňo va� Vo jen ská
po lí cia.20a) Po vin nos ti po li caj ta pod ¾a od se kov 2 a 3 sa
vz�a hu jú aj na vo jen ské ho po li caj ta.“.

10. V § 68 ods. 3 pís me no a) znie:
„a) do sia hol usta no ve ný vek, pot reb ný na ve de nie mo to -

ro vých vo zi diel prí sluš nej sku pi ny a pod sku pi ny,“. 

11. V § 68 ods. 3 písm. b) sa slo vá „dlho do bý po byt
cu dzin ca na úze mí Slo ven skej re pub li ky,26)“ na hrá dza -
jú slo va mi „pre chod ný po byt cu dzin ca na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky,26)“. 

 Po znám ka pod čia rou k od ka zu 26 znie:
„26) § 17 ods. 1 zá ko na č. 48/2002 Z. z. o po by te cu dzin cov

a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

12. V § 68 ods. 3 písm. f) sa za slo vo „sku pín“ vkla da -
jú slo vá „a pod sku pín“.

13. V § 68 ods. 8 písm. a) sa za slo vo „sku pín“ vkla da -
jú slo vá „a pod sku pín“.

14. V § 68 ods. 8 písm. b) sa za slo vo „sku pi ny“ vkla -
da jú slo vá „a pod sku pi ny“.

15. V § 68 ods. 8 písm. c) sa za slo vo „sku pi ny“ vkla -
da jú slo vá „a pod sku pi ny“.

16. V § 69 ods. 3 sa za slo vo „sku pín“ vkla dá čiar ka
a slo vo „pod sku pín“.

17. V § 69 ods. 4 sa za slo vo „sku pi ny“ vkla da jú slo vá
„a pod sku pi ny“. 

18. V § 72 ods. 5 sa za slo vo „sku pín“ vkla da jú slo vá
„a pod sku pín“.

19. V § 72 sa vy púš �a od sek 6.

20. V § 76 ods. 1 sa za slo vo „sku pi ny“ vkla da jú slo vá
„a pod sku pi ny“.

21. V § 77 ods. 2 sa za slo vo „sku pi ny“ vkla da jú slo vá
„ale bo pod sku pi ny“.

22. V § 78 sa za od sek 2 vkla da jú nové od se ky 3 a 4,
kto ré zne jú:

„(3) Vo dič ský pre u kaz ob sa hu je 
a) meno a priez vis ko dr ži te ¾a vo dič ské ho pre u ka zu,

prí pad ne ti tul,
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b) dá tum a mies to na ro de nia dr ži te ¾a vo dič ské ho pre u -
ka zu,

c) fo to gra fiu dr ži te ¾a vo dič ské ho pre u ka zu, 
d) pod pis dr ži te ¾a vo dič ské ho pre u ka zu,
e) sku pi ny a pod sku pi ny vo dič ské ho opráv ne nia, kto ré 

boli dr ži te ¾o vi vo dič ské ho pre u ka zu ude le né, a dá -
tum pr vé ho ude le nia vo dič ské ho opráv ne nia pre
kaž dú sku pi nu a pod sku pi nu vo dič ské ho opráv ne -
nia, 

f) dá tum vy da nia vo dič ské ho pre u ka zu,
g) dá tum plat nos ti vo dič ské ho pre u ka zu,
h) ná zov a síd lo or gá nu, kto rý vo dič ský pre u kaz vy dal, 
i) sé riu a čís lo vo dič ské ho pre u ka zu,
j) zá zna my o ob me dze ní roz sa hu vo dič ské ho opráv ne -

nia.

 (4) Dr ži te¾ vo dič ské ho opráv ne nia môže by� sú čas ne
dr ži te ¾om len jed né ho vo dič ské ho pre u ka zu a len jed -
né ho me dzi ná rod né ho vo dič ské ho pre u ka zu.“. 

 Do te raj šie od se ky 3 až 5 sa ozna ču jú ako od se ky 5 až 7.

23. V § 79 od sek 2 znie:

 „(2) Vo dič ský pre u kaz je ne plat ný aj vte dy, ak 
a) sa v ňom ne opráv ne ne uro bi li zme ny,
b) zá zna my v ňom ne zod po ve da jú sku toč nos ti, 
c) sú v ňom zá zna my ne či ta te¾ né,
d) bol zni če ný, stra te ný ale bo ukrad nu tý, ale bo
e) jeho dr ži te¾ zo mrel ale bo bol vy hlá se ný za mŕt ve ho.“.

24. § 83 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 83

Plat nos� a vý me na vo dič ské ho pre u ka zu vy da né ho
v cu dzi ne

 (1) S vo dič ským pre u ka zom vy da ným v cu dzi ne smie
jeho dr ži te¾ vies� mo to ro vé vo zid lo v Slo ven skej re pub li -
ke, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak, len ak
a) vo dič ský pre u kaz bol vy da ný štá tom Eu róp skych

spo lo čen stiev (ïa lej len „vo dič ský pre u kaz Eu róp -
skych spo lo čen stiev“),

b) vo dič ský pre u kaz bol vy da ný cu dzím štá tom pod ¾a
Do ho vo ru o cest nej pre máv ke (Vie deň 1968) a Do ho -
vo ru o cest nej pre máv ke (Že ne va 1949) (ïa lej len
„vo dič ský pre u kaz vy da ný cu dzím štá tom“),

c) me dzi ná rod ný vo dič ský pre u kaz bol vy da ný cu dzím
štá tom pod ¾a Do ho vo ru o cest nej pre máv ke (Vie deň
1968), je v dobe ve de nia mo to ro vé ho vo zid la na úze -
mí Slo ven skej re pub li ky plat ný a od jeho vy da nia ne -
up ly nu li tri roky,

d) me dzi ná rod ný vo dič ský pre u kaz bol vy da ný cu dzím
štá tom pod ¾a Do ho vo ru o cest nej pre máv ke (Že ne va
1949), je v dobe ve de nia mo to ro vé ho vo zid la na úze -
mí Slo ven skej re pub li ky plat ný a od jeho vy da nia ne -
up ly nul je den rok.

(2) Dr ži te¾ plat né ho vo dič ské ho pre u ka zu vy da né ho
cu dzím štá tom, kto rý má na úze mí Slo ven skej re pub li -
ky pre chod ný po byt ale bo tr va lý po byt, je po vin ný do 30 
dní odo dňa ude le nia pre chod né ho po by tu ale bo tr va lé -
ho po by tu po žia da� ok res ný do prav ný in špek to rát prí -
sluš ný pod ¾a mies ta po by tu o vý me nu vo dič ské ho pre -

u ka zu vy da né ho cu dzím štá tom za vo dič ský pre u kaz
vy dá va ný v Slo ven skej re pub li ke. Ta ká to vý me na sa za -
zna me ná vo vo dič skom pre u ka ze vy da nom v Slo ven -
skej re pub li ke. Vy me ne ný vo dič ský pre u kaz vy da ný
cu dzím štá tom ok res ný do prav ný in špek to rát vrá ti or -
gá nu štá tu, kto rý ho vy dal, s uve de ním dô vo du jeho
vrá te nia.

(3) Dr ži te¾ plat né ho vo dič ské ho pre u ka zu Eu róp -
skych spo lo čen stiev, kto rý má na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky pre chod ný po byt ale bo tr va lý po byt, a zdr žu je
sa na tom to úze mí viac ako 185 dní v ka len dár nom
roku, môže po žia da� ok res ný do prav ný in špek to rát prí -
sluš ný pod ¾a mies ta po by tu o vý me nu vo dič ské ho pre -
u ka zu Eu róp skych spo lo čen stiev za vo dič ský pre u kaz
vy dá va ný v Slo ven skej re pub li ke. Vy me ne ný vo dič ský
pre u kaz Eu róp skych spo lo čen stiev ok res ný do prav ný
in špek to rát vrá ti or gá nu štá tu, kto rý ho vy dal, s uve de -
ním dô vo du jeho vrá te nia.

 (4) Štát ny ob čan Slo ven skej re pub li ky, kto rý je dr ži -
te ¾om plat né ho vo dič ské ho pre u ka zu vy da né ho cu dzím 
štá tom ale bo vo dič ské ho pre u ka zu Eu róp skych spo lo -
čen stiev, kto rý má na úze mí Slo ven skej re pub li ky tr va -
lý po byt, a zdr žu je sa na tom to úze mí viac ako 185 dní
v ka len dár nom roku, je po vin ný po žia da� ok res ný do -
prav ný in špek to rát prí sluš ný pod ¾a tr va lé ho po by tu
o vý me nu vo dič ské ho pre u ka zu vy da né ho cu dzím štá -
tom ale bo vo dič ské ho pre u ka zu Eu róp skych spo lo čen -
stiev za vo dič ský pre u kaz vy dá va ný v Slo ven skej re -
pub li ke. Vy me ne ný vo dič ský pre u kaz vy da ný cu dzím
štá tom ale bo vy me ne ný vo dič ský pre u kaz Eu róp skych
spo lo čen stiev ok res ný do prav ný in špek to rát vrá ti or gá -
nu štá tu, kto rý ho vy dal, s uve de ním dô vo du jeho vrá te -
nia.

(5) Ak sa vo dič ský pre u kaz vy da ný cu dzím štá tom
ale bo vo dič ský pre u kaz Eu róp skych spo lo čen stiev vy -
me nil za vo dič ský pre u kaz vy dá va ný v Slo ven skej re -
pub li ke, do skú šob nej le ho ty sa za po čí ta le ho ta, kto rá
uply nu la od vy da nia vo dič ské ho pre u ka zu v cu dzi ne.
Ak by tak to ur če ná skú šob ná le ho ta bola krat šia ako
je den me siac, usta no ve nia o vo dič skom opráv ne ní sa
na skú šob nú le ho tu ne po u ži jú.

 (6) Žia dos� o vý me nu vo dič ské ho pre u ka zu musí ma� 
pí som nú for mu a musí by� v nej uve de né
a) meno a priez vis ko žia da te ¾a, prí pad ne ti tul,
b) dá tum a mies to na ro de nia a rod né čís lo žia da te ¾a, ak 

mu bolo pri de le né,
c) ad re sa pre chod né ho po by tu ale bo tr va lé ho po by tu

žia da te ¾a na úze mí Slo ven skej re pub li ky, ak žia da te¾ 
ne pre u ká že, že sa na úze mí Slo ven skej re pub li ky
pri pra vu je na vý kon po vo la nia po dobu naj me nej
šies tich me sia cov, 

 (7) K žia dos ti o vý me nu vo dič ské ho pre u ka zu pod ¾a
od se ku 6 musí by� pred lo že ný plat ný do klad to tož nos ti
žia da te ¾a a pri lo že né:
a) fo to gra fia žia da te ¾a usta no ve ných roz me rov a
b) vo dič ský pre u kaz vy da ný cu dzím štá tom ale bo vo -

dič ský pre u kaz Eu róp skych spo lo čen stiev.

 (8) Vo dič ský pre u kaz vy da ný cu dzím štá tom ale bo
vo dič ský pre u kaz Eu róp skych spo lo čen stiev, kto ré ho
dr ži te ¾om je oso ba, kto rá je pri hlá se ná na pre chod ný

Čiastka 195 Zbierka zákonov č. 450/2003 Strana 3491



po byt ale bo tr va lý po byt v Slo ven skej re pub li ke, je ne -
plat ný, ak jeho dr ži te¾ ne po žia dal o vý me nu pod ¾a od se -
kov 2 a 4. Ne plat ný je aj vo dič ský pre u kaz vy da ný cu -
dzím štá tom ale bo vo dič ský pre u kaz Eu róp skych
spo lo čen stiev, v kto rom je za zna me na né, že jeho dr ži te -
¾o vi bol ulo že ný zá kaz vies� mo to ro vé vo zid lo. Ne plat ný
vo dič ský pre u kaz pod ¾a pr vej a dru hej vety ne mož no
vy me ni� za vo dič ský pre u kaz vy da ný v Slo ven skej re -
pub li ke.“. 

25. V § 85 ods. 1 pís me no a) znie:
a) evi den cia vo di čov a osôb, kto ré nie sú dr ži te¾ mi vo -

dič ské ho pre u ka zu a do pus ti li sa prie stup ku pro ti
bez peč nos ti a ply nu los ti cest nej pre máv ky,“.

26. V § 85 ods. 1 sa vy púš �a pís me no d).

27. V § 85 od sek 3 znie:
„(3) V do prav ných evi den ciách pod ¾a od se ku 1 sa

o oso bách vedú tie to osob né úda je:
a) meno, priez vis ko, prí pad ne ti tul,
b) dá tum a mies to na ro de nia,
c) rod né čís lo,
d) ad re sa tr va lé ho po by tu.“.

28. § 85 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Po dro bnos ti o ve de ní do prav ných evi den cií pod ¾a

od se ku 1 usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred -
pis.“. 

29. V § 98 ods. 3 sa na kon ci bod ka na hrá dza bod ko -
čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „v štá te Eu róp skych
spo lo čen stiev po sta ču je, ak je na vo zid le pri pev ne ná ta -
bu¾ ka s evi denč ným čís lom, kto rá má na ¾a vom ok ra ji
mod rú plo chu ob sa hu jú cu 12 žl tých hviez di čiek a roz li -
šo va cí znak Slo ven skej re pub li ky.“. 

30. V § 98 ods. 4 sa bod ka na hrá dza bod ko čiar kou
a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „to ne pla tí pre vo zid lo evi do -
va né v štá te Eu róp skych spo lo čen stiev, ak je na ňom
pri pev ne ná ta bu¾ ka s evi denč ným čís lom, kto rá má na
¾a vom ok ra ji mod rú plo chu ob sa hu jú cu 12 žl tých
hviez di čiek a roz li šo va cí znak štá tu, v kto rom je vo zid lo
evi do va né.“. 

31. V § 98 od sek 6 znie: 
„(6) Po dro bnos ti o po zná va cej znač ke Slo ven skej re -

pub li ky a o roz li šo va com zna ku Slo ven skej re pub li ky,
ich vy ho to ve ní, tva re a roz me roch a o ich umies tne ní na 
vo zid le a ta bu¾ ke s evi denč ným čís lom usta no ví vše -
obec ne zá väz ný práv ny pred pis.“. 

32. V § 120 ods. 2 sa slo vá „§ 6 ods. 4“ na hrá dza jú slo -
va mi „§ 6 ods. 4 a 6“.

33. V § 123 ods. 1 sa slo vá „§ 78 ods. 5“ na hrá dza jú

slo va mi „§ 78 ods. 7“ a slo vá „§ 97 ods. 2“ sa na hrá dza jú 
slo va mi „§ 97 ods. 3“.

34. V § 126 ods. 3 sa za slo vá „Po li caj né ho zbo ru“ vkla -
dá čiar ka a slo vá „Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo ru“. 

35. § 129 sa do pĺ ňa od sek mi 14 a 15, kto ré zne jú:
„(14) Vo dič ské opráv ne nia a roz hod nu tia o nich vy da -

né prí sluš ný mi do prav ný mi in špek to rát mi pred 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 zos tá va jú v plat nos ti.

 (15) Vo dič ské pre u ka zy vy da né pred 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 zos tá va jú v plat nos ti.“.

36. V § 130 ods. 2 sa slo vá „§ 78 ods. 5“ na hrá dza jú
slo va mi „§ 78 ods. 7“ a slo vá „§ 85 ods. 3“ sa na hrá dza jú 
slo va mi „§ 85 ods. 4“.

37. V § 130 ods. 2 sa slo vá „§ 97 ods. 2“ na hrá dza jú
slo va mi „§ 97 ods. 3“.

Čl. II

 Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 145/1995 Z. z. o správ nych po plat koch v zne ní zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 123/1996
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 224/1996 Z. z., zá ko na č. 70/1997 Z. z., zá ko na
č. 1/1998 Z. z., zá ko na č. 232/1999 Z. z., zá ko na
č. 3/2000 Z. z., zá ko na č. 142/2000 Z. z., zá ko na
č. 211/2000 Z. z., zá ko na č. 468/2000 Z. z., zá ko na
č. 553/2001 Z. z., zá ko na č. 96/2002 Z. z., zá ko na
č. 118/2002 Z. z., zá ko na č. 215/2002 Z. z., zá ko na
č. 237/2002 Z. z., zá ko na č. 418/2002 Z. z., zá ko na
č. 457/2002 Z. z., zá ko na č. 465/2002 Z. z., zá ko na
č. 477/2002 Z. z., zá ko na č. 480/2002 Z. z., zá ko na
č. 190/2003 Z. z., zá ko na č. 217/2003 Z. z. a zá ko na
č. 245/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

 V prí lo he po lo žka 74 pís me no a) znie: 
„a) na zís ka nie vo dič ské ho opráv ne nia

1. sku pi ny A a AM a pod sku pi ny  A1 . . . . . . 500 Sk
2. sku pi ny B, B+E a T a pod sku pi ny B1 . . 1 000 Sk
3. sku pi ny C1+E a D1+E a pod sku pi ny

              C1 a D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 Sk
4. sku pi ny C, C+E, D a D+E . . . . . . . . . . 2 000 Sk“.

Čl. III

 Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004,
ok rem čl. I bo dov 1, 2, 5, 10, 12 až 18, 20 až 22, 24 až
31, 33, 35 a 36 a čl. II, kto ré na do bú da jú 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 a čl. I bodu 4, kto rý
na do bú da účin nos� dňom vy hlá se nia toh to zá ko na.

Rudolf Schus ter v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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