
451

Z Á  K O N

z 23. ok tób ra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 315/2001 Z. z. o Ha sič skom a zá chran nom zbo re
v zne ní ne skor ších pred pi sov

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

Čl. I

Zá kon  č. 315/2001 Z. z. o  Ha sič skom a zá chran nom
zbo re v zne ní zá ko na č. 438/2002 Z. z., zá ko na
č. 666/2002 Z. z. a zá ko na č. 424/2003 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1.  V § 203  ods. 1 sa za čís lom „2002“ slo vo  „a“ na hrá -
dza čiar kou a za čís lo „2003“ sa vkla da jú slo vá
„a 2004“.

2. V § 203 sa vy púš �a od sek 2. Sú čas ne sa zru šu je
ozna če nie od se ku 1.

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Ru dolf Schus ter v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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452

Z Á  K O N

z 30. ok tób ra 2003

o skon če ní čin nos ti a spô so be zá ni ku Fon du detí a mlá de že

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

§ 1

(1) Fond detí a mlá de že (ïa lej len „fond“) sa zru šu je
k 1. de cem bru 2003.

(2) Fond ku dňu svoj ho zru še nia vstu pu je do lik vi dá -
cie.

(3) Ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak, na lik vi dá ciu
fon du sa vz�a hu jú usta no ve nia oso bit né ho pred pi su;1) 
usta no ve nia § 71 ods. 1 pr vej až sied mej vety a § 71
ods. 5 oso bit né ho predpisu1) sa ne po u ži jú.

(4) Lik vi dá to ra vy me nu je mi nis ter škol stva Slo ven -
skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter“) ku dňu vstu pu do
lik vi dá cie.

(5) Dňom vy me no va nia lik vi dá to ra pre chá dza pô sob -
nos� rady fon du, pred se du rady fon du, do zor nej rady
fon du a ria di te ¾a fon du na lik vi dá to ra. Vý kon funk cie
čle nov rady fon du, čle nov do zor nej rady fon du a ria di -
te ¾a fon du za ni ká dňom zru še nia fon du.

(6) Lik vi dá to ra, kto rý po ru šu je svo je po vin nos ti,1) mi -
nis ter od vo lá a vy me nu je iné ho lik vi dá to ra.

§ 2

(1) Po vin nos ti, kto ré lik vi dá tor inak plní voči spo loč ní -
kom pod ¾a oso bit né ho pred pi su,2) plní voči mi nis tro vi.

(2) Za vý kon svo jej funk cie lik vi dá tor zod po ve dá mi -

nis tro vi. Od me nu lik vi dá to ra ur ču je mi nis ter. Od me na
lik vi dá to ra sa uhrá dza z ma jet ku fon du.

(3) Do 90 dní od účin nos ti toh to zá ko na lik vi dá tor
zos ta ví a pred lo ží mi nis tro vi na schvá le nie ča so vý plán
lik vi dá cie a lik vi dač nú úč tov nú sú va hu. Lik vi dá tor vy -
ko ná lik vi dá ciu fon du na zá kla de ča so vé ho plá nu lik vi -
dá cie fon du.

(4) Ku dňu skon če nia lik vi dá cie lik vi dá tor zos ta ví úč -
tov nú zá vier ku spo lu s ko neč nou sprá vou o prie be hu
lik vi dá cie fon du a pred lo ží ju mi nis tro vi na schvá le nie.
Ma jet ko vý zos ta tok, kto rý vy ply nul z lik vi dá cie, sa stá -
va príj mom štát ne ho roz po čtu, z kto ré ho sa uspo ko ja
zá väz ky fon du ne us po ko je né do lik vi dá cie.

(5) Lik vi dá tor do 90 dní od schvá le nia úč tov nej zá -
vier ky a ko neč nej sprá vy o prie be hu lik vi dá cie podá re -
gis tro vé mu súdu ná vrh na vý maz fon du z ob chod né ho
re gis tra.

§ 3

Zru šu je sa zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li -
ky č. 189/1993 Z. z. o Fon de detí a mlá de že v zne ní zá -
ko na č. 378/1998 Z. z., zá ko na č. 220/2000 Z. z. a ná -
le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky č. 44/2002
Z. z.

§ 4

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. de cem bra 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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1) § 70 až 75a Ob chod né ho zá kon ní ka v zne ní ne skor ších pred pi sov.
2) § 70 Ob chod né ho zá kon ní ka v zne ní ne skor ších pred pi sov.



453

Z Á K O N

z  30. ok tób ra 2003

o or gá noch štát nej sprá vy v ob las ti so ciál nych vecí, ro di ny
a slu žieb za mest na nos ti a o zme ne a do pl ne ní

nie ktorých zá ko nov

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

Čl. I

§ 1

Pred met úpra vy

     Ten to zá kon upra vu je zria de nie a pos ta ve nie or gá -
nov štát nej sprá vy v ob las ti   
a) so ciál nych vecí a ro di ny (ïa lej len „so ciál ne veci“) a 
b) slu žieb za mest na nos ti.

§ 2

Or gá ny štát nej sprá vy v ob las ti so ciál nych
vecí a  slu žieb za mest na nos ti

Or gá ny štát nej sprá vy v ob las ti so ciál nych vecí a  slu -
žieb za mest na nos ti sú
a) Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven -

skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“),
b) Ús tre die prá ce, so ciál nych vecí a  ro di ny a
c) úrad  prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny.

 § 3

Ria de nie vý ko nu štát nej sprá vy

Mi nis ter stvo 
a) ria di vý kon štát nej sprá vy usku toč ňo va nej Ús tre dím

prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny a úrad mi prá ce, so -
ciál nych vecí a ro di ny,

b) schva ¾u je vnú tor nú  or ga ni zač nú štruk tú ru Ús tre dia
prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny,

c) schva ¾u je ná vr hy Ús tre dia prá ce, so ciál nych vecí
a ro di ny a úra dov prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny  na
zria de nie a zru še nie pra co vi ska pod ¾a § 6, ak si to vy -
hra dí,

d) kon tro lu je vý kon štát nej sprá vy v ob las ti so ciál nych
vecí a slu žieb za mest na nos ti,

e) vy ko ná va v dru hom stup ni štát nu sprá vu vo ve ciach, 
v kto rých v správ nom ko na ní v pr vom stup ni roz ho -
du je Ús tre die prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny,

f) ur ču je Ús tre diu prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny úlo hy 

v ob las ti po li ti ky trhu prá ce vy plý va jú ce zo stra té gie
za mest na nos ti,

g) ur ču je v spo lu prá ci so Šta tis tic kým úra dom Slo ven -
skej re pub li ky re zort né šta tis tic ké zis �o va nia a ad mi -
nis tra tív ne zdroje1) v ob las ti so ciál nych vecí a po li ti ky 
trhu prá ce,

h) ur ču je mi ni mál ny ob sah, roz sah a pe rio di ci tu zbe ru
a spra co va nia úda jov v ob las ti so ciál nych vecí a slu -
žieb za mest na nos ti,

i) ur ču je pos tup a po dro bnej šie pod mien ky ude ¾o va nia
po vo le nia na za mest na nie cu dzin co vi ale bo oso be bez 
štát nej prí sluš nos ti,

j) zod po ve dá za tvor bu kon cep cie roz vo ja v ob las ti so -
ciál nych vecí a slu žieb za mest na nos ti,

k) je or gá nom, pros tred níc tvom kto ré ho pred kla dá Ús -
tre die prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny a  úra dy prá ce,
so ciál nych vecí a ro di ny pod kla dy na zos ta ve nie ná -
vr hu sys te mi zá cie na kaž dý roz poč to vý rok,

l) usmer ňu je za mest ná va nie cu dzin cov a osôb bez štát -
nej prí sluš nos ti v Slo ven skej re pub li ke a ob ča nov
Slo ven skej re pub li ky v za hra ni čí,

m) pl ní ïal šie úlo hy, ak tak usta no ví oso bit ný pred pis.

§ 4

Pos ta ve nie a pô sob nos� Ús tre dia prá ce,
so ciál nych vecí a ro di ny

(1) Zria ïu je sa Ús tre die prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny  
(ïa lej len „ús tre die“) pre územ né ob vo dy všet kých úra -
dov prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny.

(2) Ús tre die je roz poč to vá or ga ni zá cia štá tu,2) kto rá je
svo jimi príj ma mi a vý dav ka mi za po je ná na roz po čet mi -
nis ter stva. 

(3) Síd lom ús tre dia je Bra ti sla va.

(4) Ús tre die je slu žob ným úradom3) za mest nan cov ús -
tre dia a za mest nan cov pra co vi ska zria de né ho ús tre dím.

(5) Ús tre die ria di ge ne rál ny ria di te¾. Ge ne rál ne ho ria -
di te ¾a ús tre dia vy me nú va a od vo lá va vlá da Slo ven skej
re pub li ky na ná vrh mi nis tra prá ce, so ciál nych vecí a ro -
di ny.

(6) Ús tre die 
a) vy ko ná va štát nu sprá vu v ob las ti so ciál nych vecí
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1) Zá kon č. 540/2001 Z. z. o štát nej šta tis ti ke. 
2) 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.
3) Zá kon č. 312/2001 Z. z. o štát nej služ be a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.



a slu žieb za mest na nos ti  a plní úlo hy pod ¾a oso bit -
ných pred pi sov4) na úse koch 
1. štát nych so ciál nych dá vok,
2. so ciál nej po mo ci,
3. evi den cie ne za mest na ných ob ča nov h¾a da jú cich

za mest na nie a evi den cie vo¾ ných pra cov ných
miest,

4. sprost red ko va nia vhod né ho za mest na nia,
5. pos ky to va nia po ra den ských slu žieb,
6. vzde lá va nia a prí pra vy na trh prá ce,
7. ak tív nych opat re ní na trhu prá ce,
8. zvý še nej sta rost li vos ti o pra cov né uplat ne nie oso -

bit ných sku pín ob ča nov,
9. prí pra vy a rea li zá cie pro jek tov spo lu fi nan co va -

ných z Eu róp ske ho so ciál ne ho fon du, 
b) ria di, kon tro lu je, ko or di nu je a me to dic ky usmer ňu je

vý kon štát nej sprá vy v ob las ti so ciál nych vecí a slu -
žieb za mest na nos ti usku toč ňo va ný  úrad mi prá ce, 
so ciál nych vecí a ro di ny,

c) vy ko ná va v dru hom stup ni štát nu sprá vu vo ve ciach, 
v kto rých v správ nom ko na ní v pr vom stup ni roz ho -
du je  úrad prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny, 

d) ur ču je územ né ob vo dy, v kto rých sa v prí sluš nom
ka len dár nom roku budú rea li zo va� oso bit né opat re -
nia v ob las ti  slu žieb za mest na nos ti,

e) schva ¾u je vnú tor nú or ga ni zač nú štruk tú ru úra dov
prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny,

f) spra cú va šta tis tic ké vý ka zy pod ¾a § 3 písm. g) a pred -
kla dá ich mi nis ter stvu,

g) za bez pe ču je tvor bu, pre vádz ku a roz voj jed not né ho
in for mač né ho sys té mu v ob las ti so ciál nych vecí
a slu žieb za mest na nos ti,

h) or ga ni zu je a za bez pe ču je od bor nú prí pra vu a sys te -
ma tic ké od bor né vzde lá va nie za mest nan cov ús tre -
dia, úra dov prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny a za ria de -
ní so ciál nych slu žieb,

i) spo lu pra cu je so samo správ ny mi kraj mi pri tvor be
kon cep cií re gio nál ne ho roz vo ja v ob las ti so ciál nych
vecí a slu žieb za mest na nos ti,

j) rea li zu je zá väz ky vy plý va jú ce pre Slo ven skú re pub li -
ku z uza tvo re ných me dzi ná rod ných zmlúv v ob las ti
so ciál nych vecí a za mest na nos ti,

k) je prí sluš ným or gá nom pre ko or di ná ciu štát nych so -
ciál nych dá vok pos ky to va ných pod ¾a oso bit ných
pred pi sov,5)

l) pos ky tu je Šta tis tic ké mu úra du Slo ven skej re pub li ky
šta tis tic ké úda je zo šta tis tic kých zis �o va ní a ad mi nis -
tra tív nych zdro jov pod ¾a § 3 písm. g).

§ 5

Pos ta ve nie a pô sob nos�  úra du prá ce,
so ciál nych vecí a ro di ny 

(1) Zria ïu je sa úrad prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny
(ïa lej len „úrad“) s pô sob nos �ou pre územ ný ob vod jed -
né ho ok resu ale bo via ce rých ok res ov v rám ci územ né ho
ob vo du kra ja.

(2) Úrad je roz poč to vá or ga ni zá cia štá tu,2) kto rá je svo -
jimi príj ma mi a vý dav ka mi za po je ná na roz po čet ús tre -
dia.

(3) Síd la úra dov sú uve de né v prí lo he č. 1.

(4) Úrad je slu žob ným úradom3) za mest nan cov úra du
a za mest nan cov pra co vi ska zria de né ho úra dom.

(5) Úrad ria di a za jeho čin nos� zod po ve dá ria di te¾. Na
vy me no va nie a od vo la nie ria di te ¾a sa vz�a hu je oso bit ný
pred pis.3) Ria di te¾  úra du je ve dú cim slu žob né ho úra du.

(6) Územ né ob vo dy  úra dov sú uve de né v prí lo he č. 2.

(7) Úrad 
a) vy ko ná va štát nu sprá vu v ob las ti so ciál nych vecí

a slu žieb za mest na nos ti a plní úlo hy pod ¾a oso bit -
ných pred pi sov4) na úse koch
1. štát nych so ciál nych dá vok,
2. so ciál nej po mo ci,
3. evi den cie ne za mest na ných ob ča nov h¾a da jú cich

za mest na nie a evi den cie vo¾ ných pra cov ných
miest,

4. sprost red ko va nia vhod né ho za mest na nia,
5. pos ky to va nia po ra den ských slu žieb,
6. vzde lá va nia a prí pra vy na trh prá ce,
7. ak tív nych opat re ní na trhu prá ce,
8. zvý še nej sta rost li vos ti o pra cov né uplat ne nie oso -

bit ných sku pín ob ča nov,
9. prí pra vy a rea li zá cie pro jek tov spo lu fi nan co va -

ných z Eu róp ske ho so ciál ne ho fon du,
b) vy ko ná va v pr vom stup ni  štát nu sprá vu v ob las ti so -

ciál nych vecí a slu žieb za mest na nos ti,
c) vy ko ná va v dru hom stup ni štát nu sprá vu vo ve ciach, 

v kto rých v správ nom ko na ní v pr vom stup ni koná
a roz ho du je obec pri pre ne se nom vý ko ne štát nej
sprá vy ale bo za ria de nie so ciál nych slu žieb, kto ré
zria dil ako roz poč to vú or ga ni zá ciu ale bo  prí spev ko -
vú or ga ni zá ciu,

d) pos ky tu je Šta tis tic ké mu úra du Slo ven skej re pub li ky
šta tis tic ké úda je zo šta tis tic kých zis �o va ní a ad mi nis -
tra tív nych zdro jov pod ¾a § 3 písm. g).

 (8) Síd la úra dov ur če ných na vý kon pô sob nos ti na
úče ly or ga ni zo va nia ná hrad nej ro din nej sta rost li vos ti
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4) Zá kon č. 195/1998 Z. z. o so ciál nej po mo ci v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 281/2002 Z. z. o prí dav ku na die �a a o prí spev ku k prí dav ku na die �a v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
Zá kon č. 280/2002 Z. z. o ro di čov skom prí spev ku v zne ní zá ko na č. 643/2002 Z. z.
Zá kon č. 235/1998 Z. z. o prí spev ku pri na ro de ní die �a �a, o prí spev ku ro di čom, kto rým sa sú čas ne na ro di li tri deti ale bo viac detí ale bo kto -
rým sa v prie be hu dvoch ro kov opa ko va ne na ro di li dvoj ča tá a kto rým sa me nia ïal šie zá ko ny.
Zá kon č. 265/1998 Z. z. o pes tún skej sta rost li vos ti a o prí spev koch pes tún skej sta rost li vos ti.
Zá kon č. 236/1998 Z. z. o za o pat ro va com prí spev ku.
Zá kon č. 238/1998 Z. z. o prí spev ku na poh reb.
Zá kon č. 300/1999 Z. z. o prí spev ku na bý va nie. 
Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 372/1990 Zb. o prie stup koch 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.

5) Na prí klad zá kon č. 280/2002 Z. z. v zne ní zá ko na č. 643/2002 Z. z. a zá kon č. 238/1998 Z. z.  



a z ria ïo va nia za ria de ní so ciál nych slu žieb, v kto rých sa
rea li zu je roz hod nu tie súdu vo ve ciach ma lo le tých detí
v územ ných ob vo doch kra jov, sú uve de né v prí lo he č. 3.

§ 6

Pra co vi ská ús tre dia a úra du

      Ús tre die a úrad môžu na za bez pe če nie vý ko nu nie -
ktorých čin nos tí po schvá le ní mi nis ter stvom, ak si to vy -
hra dí, zria ïo va� a zru šo va� pra co vi sko mimo svoj ho síd -
la a ur čo va� jeho územ ný ob vod.

§ 7

Po rad ná ko mi sia

(1) Ús tre die a úrad si vy tvá ra jú na úče ly kon zul tá cií
v ob las ti so ciál nych vecí a  slu žieb za mest na nos ti po rad -
né ko mi sie, kto ré sú ich po rad ný mi a kon zul ta tív ny mi
or gán mi na pri jí ma nie opat re ní tý ka jú cich sa vý ko nu
štát nej sprá vy v ob las ti so ciál nych vecí a slu žieb za mest -
na nos ti.

(2) Člen mi po rad ných  ko mi sií v ob las ti so ciál nych vecí 
a  slu žieb za mest na nos ti môžu by�  zá stup co via za mest -
ná va te ¾ov, zá stup co via za mest nan cov, zá stup co via obcí,
zá stup co via samo správ nych kra jov a  zá stup co via mi -
mo vlád nych or ga ni zá cií.

(3) Ak sú člen mi po rad ných ko mi sií v ob las ti so ciál -
nych vecí a slu žieb za mest na nos ti  zá stup co via za mest -
ná va te ¾ov a zá stup co via za mest nan cov, sú za stú pe ní
v rov na kom poč te.

§ 8

Spo loč né usta no ve nie

Kde sa vo vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi soch
vy da ných pred 1. ja nu árom 2004 po u ží va „Ná rod ný úrad 
prá ce“, ak Ná rod ný úrad prá ce vy ko ná val pô sob nos� ge -
ne rál ne ho ria di te¾ stva a pô sob nos� kraj ské ho úra du
prá ce, ro zu mie sa tým „Ús tre die prá ce, so ciál nych vecí
a ro di ny“, a ak Ná rod ný úrad prá ce vy ko ná val pô sob nos�
ok res né ho úra du prá ce, ro zu mie sa tým  „úrad prá ce, so -
ciál nych vecí a ro di ny“. 

Pre  chod né a zá ve  reč  né usta no ve nia

§ 9

Zru šu je sa Ná rod ný úrad prá ce.

§ 10

(1) Pô sob nos� kraj ské ho úra du v ob las ti or ga ni zo va nia 
ná hrad nej ro din nej sta rost li vos ti a  zria ïo va nia  za ria de -
ní   so ciál nych   slu žieb,  v  kto rých  sa   rea li zu je  roz hod -
nu tie  súdu   vo ve ciach ma lo le tých detí, usta no ve ná oso -
bit ným predpisom6) pre chá dza od 1. ja nu ára 2004 na
ur če né úra dy uve de né v prí lo he č. 3.

(2) Sprá va ma jet ku štá tu, kto rú k 31. de cem bru 2003
vy ko ná val Ná rod ný úrad prá ce a ma je tok slú žil na pl ne -
nie úloh ge ne rál ne ho ria di te¾ stva Ná rod né ho úra du prá -
ce, pre chá dza od 1. ja nu ára 2004 na ús tre die.  

(3) Sprá va ma jet ku štá tu, kto rú k 31. de cem bru 2003
vy ko ná val Ná rod ný úrad prá ce a ma je tok slú žil na pl ne -
nie úloh kraj ských úra dov prá ce, pre chá dza od 1. ja nu -
ára 2004 na ús tre die.

(4) Sprá va ma jet ku štá tu, kto rú k 31. de cem bru 2003
vy ko ná val Ná rod ný úrad prá ce a ma je tok slú žil na pl ne -
nie úloh ok res ných úra dov prá ce, pre chá dza od 1. ja nu -
ára 2004 na  úra dy vy tvo re né v rám ci územ nej pô sob -
nos ti tých ok res ných úra dov prá ce, kto rých pl ne nie úloh
pre chá dza na tie to úra dy. 

(5) Ma je tok Ná rod né ho úra du prá ce, kto rý slú žil na pl -
ne nie jeho úloh, pre chá dza od 1. ja nu ára 2004 do vlast -
níc tva Slo ven skej re pub li ky a do sprá vy
a) ús tre dia, ak slú žil na pl ne nie úloh ge ne rál ne ho ria di -

te¾ stva Ná rod né ho úra du prá ce a kraj ské ho úra du
prá ce,

b) úra dov vy tvo re ných v rám ci územ nej pô sob nos ti tých 
ok res ných úra dov, kto rých pl ne nie úloh pre chá dza
na tie to úra dy.

(6) Fi nanč né pros tried ky  správ ne ho fon du pre chá dza -
jú od 1. ja nu ára 2004 na ús tre die.

(7) Fi nanč né vy spo ria da nie hos po dá re nia Ná rod né ho
úra du prá ce vy ko ná ús tre die pod ¾a práv nych pred pi sov,
pod ¾a kto rých po stu po val Ná rod ný úrad prá ce do 31. de -
cem bra 2003. Vý roč nú sprá vu o čin nos ti a hos po dá re ní
Ná rod né ho úra du prá ce vrá ta ne roč nej úč tov nej zá vier ky 
pred lo ží ús tre die Mi nis ter stvu fi nan cií Slo ven skej re -
pub li ky a na schvá le nie Ná rod nej rade Slo ven skej re pub -
li ky v ter mí ne ur če nom na pred lo že nie ná vr hu štát ne ho
roz po čtu Slo ven skej re pub li ky a ná vr hu štát ne ho zá ve -
reč né ho účtu Slo ven skej re pub li ky.

(8) Prá va a po vin nos ti z do hôd v rám ci ak tív nej po li ti -
ky trhu prá ce uza tvo re ných pred 1. ja nu árom 2004 ok -
res ný mi úrad mi prá ce pre chá dza jú na tie úra dy, v kto -
rých územ nom ob vo de pô so bil ok res ný úrad prá ce, kto rý 
do ho dy v rám ci ak tív nej po li ti ky trhu prá ce uza tvo ril.

(9) Pl ne nie zá väz kov vy plý va jú ce pre Slo ven skú re pub -
li ku z uza tvo re ných me dzi ná rod ných zmlúv v ob las ti so -
ciál nych vecí a za mest na nos ti pre chá dza od 1. ja nu ára
2004 na ús tre die, ak oso bit ný pred pis ne us ta no vu je
inak.7)

(10) Prá va a po vin nos ti z pra cov nop ráv nych vz�a hov za -
mest nan cov v ob las ti so ciál nych vecí, kto rí k 31. de cem -
bru 2003 vy ko ná va li ve rej nú služ bu k za mest ná va te ¾o vi, 
kto rým je kraj ský úrad, pre chá dza jú na ús tre die.

(11) Prá va a po vin nos ti z pra cov nop ráv nych vz�a hov za -
mest nan cov v ob las ti slu žieb za mest na nos ti, kto rí
k 31. de cem bru 2003 vy ko ná va li ve rej nú služ bu k za -
mest ná va te ¾o vi,  kto rým je Ná rod ný úrad prá ce ge ne rál -
ne ria di te¾ stvo,  pre chá dza jú na ús tre die.
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6) Zá kon č. 195/1998 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
7) Na prí klad § 69 zá ko na č. 195/1998 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



(12) Prá va a po vin nos ti z pra cov nop ráv nych vz�a hov
za mest nan cov v ob las ti slu žieb za mest na nos ti, kto rí
k 31. de cem bru 2003 vy ko ná va li ve rej nú služ bu k za -
mest ná va te ¾o vi,  kto rým je Ná rod ný úrad prá ce kraj ský
úrad prá ce,  pre chá dza jú na ús tre die.

(13) Prá va  a po vin nos ti z pra cov nop ráv nych vz�a hov
za mest nan cov v ob las ti slu žieb za mest na nos ti, kto rí
k 31. de cem bru 2003 vy ko ná va li ve rej nú služ bu k za -
mest ná va te ¾o vi,  kto rým je Ná rod ný úrad prá ce ok res ný
úrad prá ce,  pre chá dza jú na ten úrad, v kto ré ho územ -
nom ob vo de mal ok res ný úrad prá ce síd lo.

(14) Prá va a po vin nos ti z pra cov nop ráv nych vz�a hov
za mest nan cov v ob las ti so ciál nych vecí, kto rí k 31. de -
cem bru 2003 vy ko ná va li ve rej nú služ bu k za mest ná va -
te ¾o vi, kto rým je ok res ný úrad, pre chá dza jú na  ten
úrad, v kto ré ho územ nom ob vo de mal ok res ný úrad síd -
lo.

(15) Prá va a po vin nos ti zo štát no za mes tna nec ké ho po -
me ru štát nych za mest nan cov vy ko ná va jú cich štát nu
sprá vu v ob las ti so ciál nych vecí  do te raj ších  slu žob ných  
úra dov,  kto rý mi  sú  kraj ské úra dy, kto rých pô sob nos�
pre chá dza od 1. ja nu ára 2004 na slu žob ný úrad, kto rým
je ús tre die,  pre chá dza jú na ten to slu žob ný úrad.

(16) Prá va a po vin nos ti zo štát no za mes tna nec ké ho po -
me ru štát nych za mest nan cov vy ko ná va jú cich štát nu
sprá vu v ob las ti so ciál nych vecí do te raj ších slu žob ných
úra dov, kto rý mi sú kraj ské úra dy, kto rých pô sob nos�
pre chá dza od 1. ja nu ára 2004  na slu žob né úra dy, kto rý -
mi sú  úra dy v  územ nom ob vo de kra ja, pre chá dza jú na
tie to slu žob né úra dy.

(17) Prá va a po vin nos ti zo štát no za mes tna nec ké ho po -
me ru štát nych za mest nan cov vy ko ná va jú cich štát nu
sprá vu v ob las ti so ciál nych vecí do te raj ších slu žob ných
úra dov, kto rý mi sú ok res né úra dy, pre chá dza jú od 1. ja -
nu ára 2004 na slu žob ný úrad, kto rým je  úrad, v kto ré ho  
územ nom ob vo de mal ok res ný úrad síd lo.

(18) Ko na nia za ča té pred 1. ja nu árom 2004  v  ob las ti
so ciál nych vecí a  slu žieb za mest na nos ti na or gá noch
pod ¾a oso bit ných predpisov8) do kon čia ús tre die a úrad,
v kto ré ho územ nom ob vo de mal ok res ný úrad síd lo.

Čl. II 

Zá kon 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 zá ko na
č. 143/2002 Z. z., zá ko na č. 411/2002 Z. z.,  zá ko na
č. 465/2002 Z. z. a zá ko na č. 139/2003 Z. z. sa mení
tak to:

1. V § 7 ods. 2 písm. c) sa vy púš �a jú slo vá „Ná rod né ho
úra du prá ce a“.

2. V § 15 ods. 1 pís me no d) znie:
„d) stra té giu  po li ti ky za mest na nos ti, po li ti ku trhu prá ce

a  ko or di ná ciu po li ti ky za mest na nos ti,“. 

3.    V § 15 ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „Ná rod né ho úra du
prá ce a“.

Čl. III

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 zá ko na
č. 70/1997 Z. z., zá ko na č. 354/1997 Z. z., zá ko na
č. 366/1997 Z. z., zá ko na č. 386/1997 Z. z., zá ko na
č. 394/1998 Z. z., zá ko na č. 56/1999 Z. z., zá ko na
č. 292/1999 Z. z., zá ko na č. 95/2000 Z. z., zá ko na
č. 241/2000 Z. z., zá ko na č. 245/2000 Z. z., zá ko na
č. 450/2000 Z. z., zá ko na č. 504/2001 Z. z., zá ko na
č. 505/2001 Z. z., zá ko na č. 556/2001 Z. z., zá ko na
č. 565/2001 Z. z., zá ko na č. 291/2002 Z. z., zá ko na
č. 328/2002 Z. z., zá ko na č. 534/2002 Z. z. a zá ko na
č. 678/2002 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. § 3 až 21 sa vy púš �a jú.

2. V § 34 ods. 1 v pr vej vete sa slo vá „Ná rod ným úra -
dom prá ce“ na hrá dza jú slo va mi „Ús tre dím prá ce, so ciál -
nych vecí a ro di ny“.

3. V § 37d ods. 1 v dru hej vete sa vy púš �a text za bod -
ko čiar kou.

4. § 71 až 78 sa vy púš �a jú. 

5. Za § 79 sa vkla dá § 79a, kto rý znie:

„§ 79a

Na rie še nie zá sad ných otá zok za mest na nos ti a na
schva ¾o va nie po u ži tia ná stro jov ak tív nej po li ti ky trhu
prá ce úrad prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny vy tvá ra vý bor
pre otáz ky za mest na nos ti. Člen mi vý bo ru pre otáz ky za -
mest na nos ti sú zá stup co via samo správ ne ho kra ja, v kto -
ré ho územ nom ob vo de síd li  úrad prá ce, so ciál nych vecí
a ro di ny, a zá stup co via  úra du prá ce, so ciál nych vecí
a ro di ny. Zá stup cov samo správ ne ho kra ja do vý bo ru pre
otáz ky za mest na nos ti volí a od vo lá va za stu pi te¾ stvo
samo správ ne ho kra ja. Zá stup cov úra du prá ce, so ciál -
nych vecí a ro di ny vy me nú va a od vo lá va ge ne rál ny ria di -
te¾ Ús tre dia prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny.“.

6. V § 81 sa vy púš �a od sek 2.

Sú čas ne sa zru šu je ozna če nie od se ku 1.

7. V § 105 ods. 2 v pr vej vete sa slo vo „pred sta ven stvo“
na hrá dza slo va mi „Ús tre die prá ce, so ciál nych vecí a ro -
di ny“.

8. § 117 sa vy púš �a.

9. V § 118 ods. 4 sa slo vá „Ná rod ný úrad prá ce“ na hrá -
dza jú slo va mi „Ús tre die prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny“.

10. V § 118 ods. 6 sa slo vá „Ná rod ným úra dom prá ce“
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8) Na prí klad zá kon č. 195/1998 Z. z. 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.  v zne ní ne -
skor ších pred pi sov a zá kon č. 265/1998 Z. z.



na hrá dza jú slo va mi „Ús tre dím prá ce, so ciál nych vecí
a ro di ny“.

11. V § 118 sa vy púš �a od sek 10.

Do te raj šie od se ky 11 a 12 sa ozna ču jú ako od se ky 10
a 11.

12. V § 118 ods. 11 sa slo vá „Ná rod ný úrad prá ce“ na -
hrá dza jú slo va mi „Ús tre die prá ce, so ciál nych vecí a ro di -
ny“.

13. V § 119 od sek 2 znie:
„(2) Kon trol nú čin nos� pod ¾a toh to zá ko na vy ko ná va

Ús tre die prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny a  úra dy prá ce,
so ciál nych vecí a ro di ny.“.

14. V § 119 sa vy púš �a od sek 3.

15. § 131 znie:

„§ 131

(1) Na ko na nie pod ¾a toh to zá ko na sa vz�a hu jú vše -
obec né pred pi sy o správ nom konaní21) s  vý nim kou § 60
až 66.

(2) Od klad ný úči nok nemá od vo la nie pro ti roz hod nu -
tiu  
a) o vy ra de ní ob ča na z evi den cie ne za mest na ných,
b) o po vin nos ti za mest ná va te ¾a za pla ti� od vod za ne pl -

ne nie po vin né ho po dielu za mest ná va nia ob ča nov so
zme ne nou pra cov nou schop nos �ou a ob ča nov so
zme ne nou pra cov nou schop nos �ou s �až ším zdra vot -
ným pos tih nu tím pod ¾a § 114 ods. 1.

(3) Prá vo plat né roz hod nu tia sú pre skú ma te¾ né sú -
dom.22)“.

16. Za § 134b sa vkla dá § 134c, kto rý znie:

„§ 134c

V ce lom tex te zá ko na sa slo vá 
a) „ge ne rál ne ria di te¾ stvo“ vo všet kých tva roch na hrá -

dza jú slo va mi „Ús tre die prá ce, so ciál nych vecí a ro di -
ny“ v prí sluš nom tva re, 

b) „kraj ský úrad prá ce“ vo všet kých tva roch na hrá dza jú
slo va mi „Ús tre die prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny“
v prí sluš nom tva re,

c) „ok res ný úrad prá ce“ vo všet kých tva roch na hrá dza -
jú slo va mi „úrad prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny“
v prí sluš nom tva re,

d) „Ná rod ný úrad prá ce“ vo všet kých tva roch na hrá dza -
jú slo va mi „Ús tre die prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny“
v prí sluš nom tva re, ak Ná rod ný úrad prá ce vy ko ná -
val pô sob nos� ge ne rál ne ho ria di te¾ stva a pô sob nos�
kraj ské ho úra du prá ce, a slo va mi „úrad prá ce, so ciál -
nych vecí a ro di ny“ v prí sluš nom tva re, ak Ná rod ný
úrad prá ce vy ko ná val pô sob nos� ok res né ho úra du
prá ce, 

e) „or gán prá ce“ vo všet kých tva roch na hrá dza jú slo va -
mi „Ús tre die prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny“ v prí -
sluš nom tva re, ak or gán prá ce vy ko ná val pô sob nos�
ge ne rál ne ho ria di te¾ stva a pô sob nos� kraj ské ho úra -
du prá ce, a slo va mi „úrad prá ce, so ciál nych vecí a ro -

di ny“ v prí sluš nom tva re,   ak or gán prá ce vy ko ná val
pô sob nos� ok res né ho úra du prá ce.“. 

Čl. IV

Zá kon č. 195/1998 Z. z. o so ciál nej po mo ci v zne ní zá -
ko na č. 389/1998 Z. z., zá ko na č. 155/1999 Z. z., zá ko -
na č. 450/2000 Z. z., zá ko na č. 416/2001 Z. z., zá ko na
č. 567/2001 Z. z., zá ko na č. 507/2002 Z. z., zá ko na
č. 534/2002 a zá ko na č. 724/2002 Z. z. sa mení a do pĺ ňa 
tak to:

1. V § 13 ods. 1 písm. c) sa vy púš �a prvý bod. 

Sú čas ne sa zru šu je ozna če nie dru hé ho bodu.

2. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 22 sa vy púš �a.

3. V § 13 ods. 4 písm. c) sa na kon ci vy púš �a jú slo vá
„a Ná rod ný úrad  prá ce“.

4. V § 18 od sek 2 znie:
„(2) Na pos ky to va nie sta rost li vos ti na hrá dza jú cej pri ro -

dze né ro din né pros tre die úrad prá ce, so ciál nych vecí a ro -
di ny uve de ný v prí lo he č. 11 zria ïu je det ský do mov.”.

5. V § 18 ods. 3 sa vy púš �a jú slo vá „uve de né v od se -
ku 2 a tie to ïal šie za ria de nia so ciál nych slu žieb“.

6. V § 18 sa od sek 3 do pĺ ňa pís me nom d), kto ré znie:
„d) za ria de nie opat ro va te¾ skej služ by.“.

7. V § 18 ods. 4 písm. a) sa na kon ci vy púš �a čiar ka
a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „a ce lo roč ne,“. 

8. V § 18 ods. 4 sa za pís me no f) vkla da jú nové pís me ná 
g) až i), kto ré zne jú:
„g) det ský do mov,
h) krí zo vé stre di sko,
i) re so cia li zač né stre di sko,“.

Do te raj šie pís me ná g) až i) sa ozna ču jú ako pís me ná j)
až l).

9. V § 18 ods. 4 sa vy púš �a pís me no l). 

10. V § 18 od sek 6 znie:
„(6) Za ria de nie so ciál nych slu žieb uve de né v od se ku 2

zria ïu je úrad prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny  ako svo ju
roz poč to vú or ga ni zá ciu ale bo prí spev ko vú or ga ni zá ciu.”.

11. V § 18 ods. 8 sa na kon ci bod ka na hrá dza čiar kou
a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „ak ten to zá kon ne us ta no vu je
inak.”.

12. V § 18 ods. 9 sa vy púš �a jú slo vá „v od se ku 2 písm.
c) a d) a“ a slo vá „písm. d), e), g) až i)“ sa na hrá dza jú slo va -
mi „písm. d), e), g) až k)“.

13. Za § 18 sa vkla dá § 18a, kto rý znie:

„§ 18a

Pri pos ky to va ní sta rost li vos ti v za ria de niach so ciál -
nych slu žieb ob ča nom s du šev ný mi po ru cha mi a po ru -
cha mi sprá va nia nie je mož né po u ži� pros tried ky te le s -
né ho a ne te les né ho ob me dze nia ob ča na, a to ani
v akút nom štá diu pre ja vov jeho cho ro by.“.
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14. V § 67 písm. c) sa vy púš �a jú slo vá „ale bo za ria de nie 
so ciál nych slu žieb, kto ré zria dil ako roz poč to vú or ga ni -
zá ciu ale bo prí spev ko vú or ga ni zá ciu“. 

15. V § 67 sa vy púš �a jú pís me ná d) a e).

Do te raj šie pís me ná f) až p) sa ozna ču jú ako pís me ná d)
až n).

16. V § 67 sa vy púš �a jú pís me ná f) až j).

Do te raj šie pís me ná k) až n) sa ozna ču jú ako pís me ná f) 
až i).

17. V § 67 sa vy púš �a pís me no g).

Do te raj šie pís me ná h) a i) sa ozna ču jú ako pís me ná
g) a h).

18. V § 67 pís me no g) znie:
„g) pos ky tu je fi nanč né pros tried ky na úhra du vý dav kov

na pos ky to va nie opat ro va te¾ skej služ by ob ciam  pro -
stredníctvom prí sluš né ho úra du prá ce, so ciál nych
vecí a ro di ny a kon tro lu je hos po dá re nie s nimi,”.

19. V § 68 písm. a) sa vy púš �a prvý bod.

Do te raj ší dru hý až se dem nás ty bod sa ozna ču jú ako
prvý až šest nás ty bod.

20. V § 68 písm. a) sa vy púš �a jú dru hý až štvr tý bod.

Do te raj ší pia ty až šest nás ty bod sa ozna ču jú ako dru -
hý až tri nás ty bod.

21. V § 68  písm. a) sa vy púš �a jú dva nás ty a tri nás ty
bod.

22. V § 68  pís me no c) znie:
„c) uve de ný v prí lo he č. 11 zria ïu je a kon tro lu je za ria de -

nie so ciál nych slu žieb uve de né v § 18 ods. 2,“.

23. V § 68  písm. e) sa vy púš �a jú štvr tý a pia ty bod.

24. § 68 sa do pĺ ňa pís me na mi ac) až ag), kto ré zne jú:
„ac) uve de ný v prí lo he č. 11 ve die pre h¾ad

1. detí, kto rým tre ba za bez pe či� ná hrad nú ro din nú
sta rost li vos�, 

2. ob ča nov vhod ných vy ko ná va� ná hrad nú ro din -
nú sta rost li vos�, 

 ad) uve de ný v prí lo he č. 11 spro stred kú va nad via za nie
osob né ho vz�a hu detí, kto rým tre ba za bez pe či� ná -
hrad nú ro din nú sta rost li vos�, s ob čan mi vhod ný mi
vy ko ná va� ná hrad nú ro din nú sta rost li vos�; pri tom
spo lu pra cu je s ostat ný mi  úrad mi prá ce, so ciál nych 
vecí a ro di ny uve de ný mi v prí lo he č. 11,

 ae) uve de ný v prí lo he č. 11 ko or di nu je sprost red ko va -
nie nad via za nia osob né ho vz�a hu detí, pre kto ré tre -
ba za bez pe či� ná hrad nú ro din nú sta rost li vos�, s ob -
čan mi vhod ný mi vy ko ná va� ná hrad nú ro din nú
sta rost li vos� a s ostat ný mi úrad mi prá ce, so ciál -
nych vecí a  ro di ny uve de ný mi v prí lo he č. 11, ak
sprost red ko va nie ne za bez pe čil v rám ci svoj ho
územ né ho ob vo du,

 af) uve de ný v prí lo he č. 11 sle du je vý voj detí v ná hrad -
nej ro din nej sta rost li vos ti, v ústav nej vý cho ve
a v ochran nej vý cho ve,

 ag) uve de ný v prí lo he č. 11 pred kla dá Cen tru pre me -
dzi ná rod nop ráv nu ochra nu detí a mlá de že pre h¾ad

o de �och a pí som nú do ku men tá ciu pre pot re by za -
bez pe če nia ochra ny práv detí pod ¾a me dzi ná rod -
ných do ho vo rov.“.

25. V § 69 ods. 1 sa vy púš �a pís me no b).

Do te raj šie pís me ná c) až e) sa ozna ču jú ako pís me ná b) 
až d).

26. Za § 69 sa vkla da jú § 69a až 69c, kto ré vrá ta ne
nad pi su nad pa ra gra fom 69a a nad pi sov pod pa ra graf mi 
zne jú:

„Štát  ny do zor  nad pos ky to  va ním
so c iá l  nych s lu ž ieb

§ 69a

Vý kon štát ne ho do zo ru

(1) Štát vy ko ná va do zor nad pos ky to va ním so ciál nych
slu žieb, naj mä nad do dr žia va ním zá klad ných ¾ud ských
práv a slo bôd občanov49b) pri pos ky to va ní so ciál nych slu -
žieb pros tred níc tvom mi nis ter stva (ïa lej len „or gán štát -
ne ho do zo ru“). Kon trol né opráv ne nia iných or gá nov  po -
d¾a oso bit ných pred pi sov tým nie sú dotk nu té.

(2) Or gán štát ne ho do zo ru je po vin ný do ze ra� naj mä na 
do dr žia va nie toh to zá ko na a ostat ných vše obec ne zá väz -
ných práv nych pred pi sov pri
a) pos ky to va ní so ciál nych slu žieb, naj mä pri pos ky to -

va ní sta rost li vos ti v za ria de niach so ciál nych slu žieb
a spô so be jej vy ko ná va nia z h¾a di ska do dr žia va nia
zá klad ných ¾ud ských práv a slo bôd ob ča na v pod -
mien kach pos ky to va nia sta rost li vos ti v za ria de ní so -
ciál nych slu žieb,

b) ur čo va ní ži vot ných pod mie nok v za ria de ní so ciál -
nych slu žieb,

c) roz ho do va ní prí sluš ných or gá nov, za ria de ní so ciál -
nych slu žieb zria de ných ako roz poč to vé or ga ni zá cie
ale bo prí spev ko vé or ga ni zá cie, obcí a samo správ -
nych kra jov vo ve ciach so ciál nej po mo ci v ob las ti so -
ciál nych slu žieb, naj mä z h¾a di ska do dr žia va nia práv 
a prá vom chrá ne ných zá uj mov a po vin nos tí ob ča na,

d) za bez pe čo va ní ná ro kov, kto ré vy plý va jú z prá vo plat -
ných roz hod nu tí vy da ných mi nis ter stvom, ob ca mi
a samo správ ny mi kraj mi pod ¾a toh to zá ko na a z roz -
hod nu tí vy da ných prí sluš ný mi súd mi vo ve ciach so -
ciál nej po mo ci na úse ku so ciál nych slu žieb,

e) uzat vá ra ní zmlúv o pos ky to va ní so ciál nej služ by
sub jek tom, kto rý pos ky tu je so ciál nu po moc pod ¾a
toh to zá ko na, me dzi ob ča nom a sub jek tom, kto rý
pos ky tu je so ciál nu po moc pod ¾a toh to zá ko na.

(3) Or gán štát ne ho do zo ru je ïa lej po vin ný
a) ozná mi� naj ne skôr v deň za ča tia štát ne ho do zo ru

šta tu tár ne mu zá stup co vi prí sluš né ho or gá nu, za ria -
de niu so ciál nych slu žieb zria de né mu ako roz poč to vá
or ga ni zá cia ale bo prí spev ko vá or ga ni zá cia, obci,
samo správ ne mu kra ju ale bo sub jek tu, kto rý pos ky -
tu je so ciál nu po moc pod ¾a toh to zá ko na (ïa lej len
„sub jekt, v kto rom sa vy ko ná va štát ny do zor“), pred -
met a účel vý ko nu štát ne ho do zo ru a pre u ká za� sa
pí som ným po ve re ním na vý kon toh to do zo ru spo lu
s pre u ka zom to tož nos ti štát nych za mest nan cov or -
gá nu štát ne ho do zo ru,
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b) vy da� sub jek tu, v kto rom sa vy ko ná va štát ny do zor,
po tvr de nie o odob ra tí pr vo pi sov do kla dov a pí som -
nos tí a za bez pe či� ich riad nu ochra nu pred stra tou,
zni če ním, po ško de ním a zne uži tím; ak tie to pr vo pi sy
už nie sú pot reb né na ïal ší vý kon štát ne ho do zo ru, je
po vin ný ich vrá ti� tomu, komu boli odob ra té,

c) vy pra co va� sprá vu o vý ko ne štát ne ho do zo ru (ïa lej
len „sprá va“) a pre ro ko va� ju so šta tu tár nym zá stup -
com sub jek tu, v kto rom sa vy ko ná va štát ny do zor; ak 
zis tí ne dos tat ky, ulo ží prí sluš né mu šta tu tár ne mu zá -
stup co vi v sprá ve, aby v ur če nej le ho te pri jal opat re -
nia na od strá ne nie zis te ných ne dos tat kov, pred lo žil
pí som nú sprá vu o ich spl ne ní vrá ta ne zod po ved nos ti
za mest nan cov zod po ved ných za zis te né ne dos tat ky,

d) odo vzda� sprá vu šta tu tár ne mu zá stup co vi sub jek tu,
v kto rom sa vy ko ná va štát ny do zor,

e) za cho vá va� ml čan li vos� o sku toč nos tiach, o kto rých
sa doz ve del pri vý ko ne štát ne ho do zo ru, ak ne bol od
tej to po vin nos ti pí som ne oslo bo de ný tým, v koho zá -
uj me túto po vin nos� má, ale bo vo ve rej nom zá uj me
ve dú cim or gá nu štát ne ho do zo ru; to ne pla tí na po -
vin nos ti usta no ve né oso bit ným pred pi som,49c)

f) ozná mi� po do zre nie z trest nej čin nos ti or gá nom čin -
ným v trest nom ko na ní a iné sku toč nos ti or gá nom
prí sluš ným pod ¾a oso bit ných pred pi sov,49d)

g) kon tro lo va� pl ne nie opat re ní na od strá ne nie zis te -
ných ne dos tat kov,

h) po stu po va� pri vý ko ne štát ne ho do zo ru pod ¾a zá klad -
ných pra vi diel kon trol nej čin nos ti pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.49e)

(4) Or gán štát ne ho do zo ru má prá vo pri vy ko ná va ní
čin nos ti uve de nej v od se ku 1
a) vstu po va� do prie sto rov sub jek tu, v kto rom sa vy ko -

ná va štát ny do zor,
b) po ža do va� od sub jek tu, v kto rom sa vy ko ná va štát ny

do zor, vy tvo re nie pri me ra ných ma te riál nych a tech -
nic kých pod mie nok na vý kon štát ne ho do zo ru,

c) po ža do va� od sub jek tu, v kto rom sa vy ko ná va štát ny
do zor, pos kyt nu tie pr vo pi sov do kla dov a pí som nos tí;
vy ho to vi� na ná kla dy do zo ro va né ho sub jek tu pri me -
ra ný po čet fo to kó pií do kla dov, vy jad re ní a in for má cií
pot reb ných na vý kon štát ne ho do zo ru v le ho te ním
ur če nej,

d) po ža do va� od sub jek tu, v kto rom sa vy ko ná va štát ny
do zor, in for má cie, do kla dy, pí som nos ti a vy svet le nia
pot reb né na po sú de nie ob jektív ne ho sta vu sku toč -
nos tí, kto ré sú pred me tom štát ne ho do zo ru,

e) vy ža do va� sú čin nos� sub jek tu, v kto rom sa vy ko ná va 
štát ny do zor, pot reb nú na vý kon štát ne ho do zo ru,

f) uk la da� sub jek tu, v kto rom sa vy ko ná va štát ny do -
zor, opat re nia na od strá ne nie zis te ných ne dos tat kov.

(5) Vý kon štát ne ho do zo ru je skon če ný v deň pre ro ko -
va nia sprá vy s prí sluš ným šta tu tár nym zá stup com sub -
jek tu, v kto rom sa vy ko ná va štát ny do zor.

§ 69b

Po vin nos ti sub jek tu, v kto rom sa vy ko ná va
štát ny do zor

(1) Sub jekt, v kto rom sa vy ko ná va štát ny do zor, je na
po žia da nie po vin ný pos kyt nú� or gá nu štát ne ho do zo ru
naj mä

a) pot reb né do kla dy a pí som nos ti,
b) pot reb né in for má cie a vy svet le nia, kto ré sú vi sia

s čin nos �ou sub jek tu, v kto rom sa vy ko ná va štát ny
do zor.

    2) Sub jekt, v kto rom sa vy ko ná va štát ny do zor, je po -
vin ný
a) zú čast ni� sa na pre ro ko va ní sprá vy,
b) pri ja� v ur če nej le ho te opat re nia na od strá ne nie zis -

te ných ne dos tat kov,
c) pred lo ži� or gá nu štát ne ho do zo ru pí som nú sprá vu

o spl ne ní opat re ní pri ja tých na od strá ne nie zis te -
ných ne dos tat kov,

d) uplat ni� práv nu zod po ved nos� za zis te né ne dos tat ky
voči za mest nan com zod po ved ným za tie to ne dos tat -
ky.

(3) Sub jekt, v kto rom sa vy ko ná va štát ny do zor, je na
po žia da nie po vin ný pos kyt nú� or gá nu štát ne ho do zo ru
sú čin nos�, kto rá zod po ve dá po vin nos tiam pod ¾a od se kov 
1 a 2 a vy tvo ri� pri me ra né ma te riál ne a tech nic ké pod -
mien ky na vý kon štát ne ho do zo ru.

§ 69c

Po ku ty

(1) Ak sub jekt, v kto rom sa vy ko ná va štát ny do zor,  ne -
spl ní opat re nia na od strá ne nie zis te ných ne dos tat kov
v ur če nej le ho te ale bo v ur če nom roz sa hu, or gán štát ne -
ho do zo ru mu môže ulo ži� po ku tu až do 25 000 Sk.

(2) Po ku tu pod ¾a od se ku 1 mož no ulo ži� do jed né ho
roka odo dňa, keï or gán štát ne ho do zo ru zis til ne spl ne -
nie opat re ní na od strá ne nie zis te ných ne dos tat kov, naj -
ne skôr do troch ro kov odo dňa, v kto rom malo by� opat -
re nie na od strá ne nie zis te ných ne dos tat kov spl ne né. Na
roz ho do va nie o po ku te sa vz�a hu jú vše obec né pred pi sy
o správ nom ko na ní.65)

(3) V roz hod nu tí o po ku te or gán štát ne ho do zo ru určí
le ho tu, v kto rej sa má opat re nie na od strá ne nie zis te -
ných ne dos tat kov spl ni� a v akom roz sa hu. Ak sa v tej to
le ho te a v tom to roz sa hu opat re nie ne spl ní, mož no ulo ži� 
po ku tu opa ko va ne.

(4) Or gán štát ne ho do zo ru je za ne spl ne nie po vin nos tí
pod ¾a § 69b opráv ne ný ulo ži� sub jek tu, v kto rom sa vy -
ko ná va štát ny do zor,  po riad ko vú po ku tu od 1 000 Sk do
5 000 Sk. Ak po vin nos� ne bo la spl ne ná v ur če nej le ho te
ale bo v po ža do va nom roz sa hu, po riad ko vú po ku tu mož -
no ulo ži� aj opa ko va ne, naj viac 20 000 Sk.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 49b až  49e zne jú:
„49b)Člán ky 14 až 25 Ús ta vy Slo ven skej re pub li ky. 
 49c) Zá kon č. 211/2000 Z. z. o slo bod nom prí stu pe k in for má ciám

a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (zá kon o slo bo de in -
for má cií).

 49d) Na prí klad § 8 ods. 1 zá ko na č. 141/1961 Zb. o trest nom ko na -
ní súd nom (Trest ný po ria dok) v zne ní ne skor ších pred pi sov,
zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 372/1990 Zb. o prie stup -
koch v zne ní ne skor ších pred pi sov.

 49e) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 10/1996 Z. z.
o kon tro le v štát nej sprá ve v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

27.  V § 71 ods. 1 sa pís me no b) do pĺ ňa tre tím bo dom,
kto rý znie:
„3. za bez pe čo va ní pos ky to va nia so ciál nych slu žieb sub -

jek tmi, kto ré pos ky tu jú so ciál nu po moc pod ¾a toh to
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zá ko na ale bo o za bez pe čo va ní pos ky to va nia so ciál -
nych slu žieb iný mi práv nic ký mi oso ba mi, kto ré majú
opráv ne nie pos ky to va� so ciál ne služ by a ošet ro va te¾ -
skú sta rost li vos� pod ¾a oso bit ných pred pi sov, 52a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 52a znie:
„52a)Na prí klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 84/1994 Z. z. o Slo ven skom Čer ve nom krí ži a o ochra ne zna -
ku a ná zvu Čer ve né ho krí ža, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 277/1994 Z. z. o zdra vot nej sta rost li vos ti v zne ní
ne skor ších pred pi sov.“.

28.  § 71 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie: 
„(3) Obec pos kyt ne fi nanč né pros tried ky zís ka né pod ¾a 

oso bit né ho predpisu52b) sub jek tom uve de ným v od se ku 1 
písm. b) tre �om bode na zá kla de pí som nej zmlu vy pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.52c)“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 52b a 52c zne jú:
„52b)§ 10 zá ko na č. 750/2002 Z. z. o štát nom roz po čte na rok 2003.
 52c) § 51 Ob čian ske ho zá kon ní ka.“.

29. V § 71a  písm. b)  sa vy púš �ajú prvý a dru hý bod. 

Do te raj ší tre tí až je de nás ty bod sa ozna ču jú ako prvý
až de via ty bod.

30. V § 71a písm. b) sa vy púš �ajú dru hý a tre tí bod.

Do te raj ší štvr tý až de via ty bod sa ozna ču jú ako dru hý
až sied my bod.

31. V § 71a písm. b) tre �om bode  sa vy púš �a jú slo vá
„za so ciál nu služ bu, kto rú pos ky tu je, ale bo“.

32. V § 71a písm. d) sa slo vá „kon tro lo va� za ria de nia“
na hrá dza jú slo va mi „kon tro lo va� za ria de nie“.

33. V § 71a písm. e) pr vom bode sa vy púš �a jú slo vá „za
so ciál nu služ bu, kto rú pos ky tu je, ale bo“.

34. V § 87 ods. 1 sa v dru hej ve te slo vo „štá tu“ na hrá -
dza slo va mi „prí sluš né ho or gá nu“.

35. V § 91 ods. 4 písm. a) sa vy púš �a jú slo vá „kraj ské -
ho úra du ale bo“.

36. V § 92 ods. 8 sa vy púš �a jú slo vá „Od vo la nie pro ti
roz hod nu tiu o oka mžitom umies tne ní die �a �a do sta rost -
li vos ti na hrá dza jú cej sta rost li vos� ro di čov pod ¾a § 68
písm. a) pr vé ho bodu,“.

37. V § 93 ods. 1 pís me no c) znie:
„c) pred bež né ho opat re nia súdu.“. 

38. Za § 109 sa vkla dá § 109a, kto rý znie:

„§ 109a

(1) Slo vá „kraj ský úrad“ a „ok res ný úrad“ vo všet kých
tva roch sa v ce lom tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi
„Ús tre die prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny“ a „úrad prá ce,
so ciál nych vecí a ro di ny“ v prí sluš nom tva re.

(2) Kde sa vo vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi -
soch po u ží va ako štát ny or gán so ciál nej po mo ci
a) „kraj ský úrad“, ro zu mie sa tým „Ús tre die prá ce,  so -

ciál nych vecí a ro di ny“,
b) „ok res ný úrad“, ro zu mie sa tým „úrad prá ce,  so ciál -

nych vecí a ro di ny“.“.

39. Za § 112g sa vkla da jú § 112h až 112n, kto ré zne jú:

„§ 112h

O žia dos tiach o pos ky to va nie sta rost li vos ti v do mo ve
so ciál nych slu žieb pre deti bez na ria de nej ústav nej vý -
cho vy, kto rým sa pos ky tu je sta rost li vos� ce lo roč ne, kto -
ré boli po da né a o kto rých prí sluš ný or gán prá vo plat ne
ne roz ho dol do 31. de cem bra 2003, roz ho du je samo -
správ ny kraj pod ¾a pred pi sov plat ných do 31. de cem bra
2003.

§ 112i

(1) Do mo vy so ciál nych slu žieb pre deti, kto rým sa  po -
skytuje sta rost li vos� ce lo roč ne, kto ré zria dil prí sluš ný
kraj ský úrad, krí zo vé stre di ská a re so cia li zač né stre di s -
ká, kto ré zria dil prí sluš ný ok res ný úrad v rám ci svo jej
zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti a kon trol nej pô sob nos ti  po -
d¾a pred pi sov plat ných do 31. de cem bra 2003, pre chá -
dza jú do samo správ nej pô sob nos ti prí sluš né ho samo -
správ ne ho kra ja.

(2) Prí sluš ný samo správ ny kraj je samo správ ny kraj,
na kto ré ho úze mí má síd lo prí sluš né za ria de nie so ciál -
nych slu žieb. 

(3) Na prí sluš ný samo správ ny kraj pre chá dza s účin -
nos �ou od 1. ja nu ára 2004 roz ho do va cia pô sob nos� prí -
sluš né ho kraj ské ho úra du a ok res né ho úra du o po vin -
nos ti za pla ti� úhra du za pos ky to va nú sta rost li vos�
v za ria de niach so ciál nych slu žieb, kto ré zria dil ako roz -
poč to vú or ga ni zá ciu ale bo prí spev ko vú or ga ni zá ciu, ak
sa sta rost li vos� pos ky tla ne prá vom, bez úhra dy ale bo za
niž šiu úhra du, ak ide o za ria de nia so ciál nych slu žieb,
kto ré s účin nos �ou od 1. ja nu ára 2004 pre chá dza jú z prí -
sluš né ho kraj ské ho úra du a ok res né ho úra du na prí -
sluš ný samo správ ny kraj. 

(4) Za ria de nia so ciál nych slu žieb, kto ré s účin nos �ou
od 1. ja nu ára 2004 pre chá dza jú z prí sluš né ho kraj ské ho 
úra du a ok res né ho úra du na prí sluš ný samo správ ny
kraj, mož no zru ši� ale bo ob jekty za ria de nia so ciál nych
slu žieb od ňa� ich úče lu len s pred chá dza jú cim sú hla som 
mi nis terstva.

          § 112j

(1) Na prí sluš nú obec pre chá dza s účin nos �ou od 1. ja -
nu ára 2004 roz ho do va cia pô sob nos� prí sluš né ho samo -
správ ne ho kra ja o pos ky to va ní pre prav nej služ by
a o úhra de za pre prav nú služ bu a o pos ky to va ní opat ro -
va te¾ skej služ by a o úhra de za opat ro va te¾ skú služ bu
pos ky to va nú prí sluš ným samo správ nym kra jom pod ¾a
pred pi sov plat ných do 31. de cem bra 2003. Prí sluš ná
obec je obec, na kto rej úze mí má ob čan, kto ré mu prí sluš -
ný samo správ ny kraj do 31. de cem bra 2003 pos ky to val
pre prav nú služ bu ale bo opat ro va te¾ skú služ bu, ale bo
ob čan, kto rý si do 31. de cem bra 2003 po dal žia dos�
o pos ky to va nie pre prav nej služ by ale bo opat ro va te¾ skej
služ by, o kto rej prí sluš ný samo správ ny kraj ne roz ho dol
do 31. de cem bra 2003, tr va lý po byt.

(2) O žia dos tiach o pos ky to va nie pre prav nej služ by
a opat ro va te¾ skej služ by a o úhra de za pos kyt nu tú pre -
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prav nú služ bu a o úhra de za pos kyt nu tú opat ro va te¾ skú 
služ bu, kto ré boli po da né a o kto rých prí sluš ný samo -
správ ny kraj ne roz ho dol do 31. de cem bra 2003, roz ho -
du je prí sluš ná obec pod ¾a toh to zá ko na.

§ 112k

(1) Za ria de nia opat ro va te¾ skej služ by, kto ré zria dil prí -
sluš ný samo správ ny kraj v rám ci svo jej zria ïo va te¾ skej
pô sob nos ti a kon trol nej pô sob nos ti pod ¾a pred pi sov
plat ných do 31. de cem bra 2003, pre chá dza jú do samo -
správ nej pô sob nos ti prí sluš nej obce.

(2)  Prí sluš ná obec je obec, v kto rej má prí sluš né za ria -
de nie opat ro va te¾ skej služ by síd lo. Prí sluš ný samo -
správ ny kraj je samo správ ny kraj, kto rý zria dil prí sluš né 
za ria de nie opat ro va te¾ skej služ by pod ¾a pred pi sov účin -
ných do 31. de cem bra 2003.

(3) Na prí sluš nú obec pre chá dza s účin nos �ou od 1. ja -
nu ára 2004 roz ho do va cia pô sob nos� prí sluš né ho samo -
správ ne ho kra ja o po vin nos ti ob ča na za pla ti� úhra du za
pos kyt nu tú sta rost li vos� v za ria de ní so ciál nych slu žieb,
kto rú zria dil ako roz poč to vú or ga ni zá ciu ale bo prí spev ko -
vú or ga ni zá ciu, ak sa sta rost li vos� pos ky tla ne prá vom,
bez úhra dy ale bo za niž šiu úhra du, ak ide o za ria de nie so -
ciál nych slu žieb, kto ré s účin nos �ou od 1. ja nu ára 2004
pre chá dza z prí sluš né ho samo správ ne ho kra ja na prí -
sluš nú obec.

(4) Na prí sluš nú obec pre chá dza s účin nos �ou od 1. ja -
nu ára 2004 roz ho do va cia pô sob nos� prí sluš né ho samo -
správ ne ho kra ja o pos ky to va ní sta rost li vos ti v za ria de ní
opat ro va te¾ skej služ by, kto ré zria dil ako svo ju or ga ni zač -
nú jed not ku, o skon če ní pos ky to va nia sta rost li vos ti
v tom to za ria de ní a o úhra de za pos kyt nu tú sta rost li -
vos� v tom to za ria de ní, o po vin nos ti osôb uve de ných
v § 45 ods. 1 a 2 pla ti� úhra du za pos kyt nu tú sta rost li -
vos� v za ria de ní so ciál nych slu žieb, kto ré zria dil ako svo -
ju or ga ni zač nú jed not ku a o výš ke úhra dy, ak sa ne do -
hod ne o úhra de s tý mi to oso ba mi a o po vin nos ti ob ča na
za pla ti� úhra du za pos kyt nu tú sta rost li vos� v za ria de ní
opat ro va te¾ skej služ by, kto rú zria dil ako svo ju or ga ni -
zač nú jed not ku, ak sa služ ba pos ky tla ne správ ne bez
úhra dy ale bo za niž šiu úhra du.

§ 112l

(1) Prá va a po vin nos ti účast ní kov práv nych vz�a hov
so ciál nej po mo ci vy plý va jú ce z odo vzda nia pô sob nos tí
pod ¾a § 112i až 112k  vznik nu té do 31. de cem bra 2003
pre chá dza jú z prí sluš né ho or gá nu štát nej sprá vy na prí -

sluš ný samo správ ny kraj ale bo z prí sluš né ho samo -
správ ne ho kra ja na prí sluš nú obec pod ¾a de li mi tač ných
pro to ko lov uza tvo re ných me dzi prí sluš ným or gá nom
štát nej sprá vy a prí sluš ným samo správ nym kra jom ale -
bo me dzi prí sluš ným samo správ nym kra jom a prí sluš -
nou ob cou;  odo vzda ním tých to pô sob nos tí nie je  do -
tknuté prá vo ob ča na na pos ky to va nie so ciál nej služ by
v roz sa hu a za pod mie nok, za akých sa táto so ciál na
služ ba pos ky to va la do 31. de cem bra 2003.

(2) Prá va a po vin nos ti z pra cov nop ráv nych vz�a hov za -
mest nan cov za ria de ní so ciál nych slu žieb, ku kto rým vy -
ko ná val zria ïo va te¾ skú pô sob nos� prí sluš ný or gán štát -
nej sprá vy, pre chá dza jú s účin nos �ou od 1. ja nu ára
2004 na ten samo správ ny kraj, v kto ré ho územ nom ob -
vo de sa za ria de nie so ciál nych slu žieb na chá dza. Prá va
a po vin nos ti z pra cov nop ráv nych vz�a hov za mest nan cov 
prí sluš né ho samo správ ne ho kra ja na úse ku pre prav nej
služ by a opat ro va te¾ skej služ by pre chá dza jú s účin nos -
�ou od 1. ja nu ára 2004 na tú obec, na kto rej úze mí má
ob čan, kto ré mu prí sluš ný samo správ ny kraj do 31. de -
cem bra 2003 pos ky to val pre prav nú služ bu ale bo opat ro -
va te¾ skú služ bu ale bo ob čan, kto rý si do 31. de cem bra
2003 po dal žia dos� o pos ky to va nie pre prav nej služ by
ale bo opat ro va te¾ skej služ by, o kto rej prí sluš ný samo -
správ ny kraj ne roz ho dol do 31. de cem bra 2003, tr va lý
po byt.

(3) Prá va a po vin nos ti z pra cov nop ráv nych vz�a hov za -
mest nan cov za ria de ní opat ro va te¾ skej služ by ale bo za -
mest nan cov prí sluš né ho samo správ ne ho kra ja s mies -
tom vý ko nu prá ce v za ria de ní opat ro va te¾ skej služ by
pre chá dza jú s účin nos �ou od 1. ja nu ára 2004 na tú
obec, v kto rej má prí sluš né za ria de nie opat ro va te¾ skej
služ by síd lo.

§ 112m

     O ne jas nos tiach, kto ré vznik nú v sú vis los ti s pre -
cho dom pô sob nos ti pod ¾a § 112i až 112k, roz hod ne mi -
nis ter stvo.

§ 112n

        Pô sob nos� kraj ské ho úra du v ob las ti or ga ni zo va -
nia ná hrad nej ro din nej sta rost li vos ti a zria ïo va nia za -
ria de ní so ciál nych slu žieb, v kto rých sa rea li zu je roz hod -
nu tie súdu vo ve ciach ma lo le tých detí, pre chá dza od
1. ja nu ára 2004 na ur če né úra dy prá ce, so ciál nych vecí
a ro di ny uve de né v  prí lo he č. 11.“.

40. Za prí lo hu č. 10 sa vkla dá prí lo ha č. 11, kto rá znie:
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Zoz nam sí diel úra dov prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny na úče ly or ga ni zo va nia ná hrad nej
ro din nej sta rost li vos ti a zria ïo va nia za ria de ní so ciál nych slu žieb, v kto rých sa rea li zu je

roz hod nu tie súdu vo ve ciach ma lo le tých detí

 Čl. V

Zá kon č. 312/2001 Z. z. o štát nej služ be a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 131/2002 Z. z., zá ko na č. 143/2002 Z. z., zá ko na
č. 185/2002 Z. z., zá ko na č. 411/2002 Z. z., zá ko na
č. 667/2002 Z.  z., zá ko na č. 139/2003 Z. z. a zá ko na
č. 267/2003 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

1. Za § 154a sa vkla dá § 154b, kto rý znie:

 „§ 154b

(1) Za mest na nec, kto rý k 31. de cem bru 2003 vy ko ná -
val ve rej nú služ bu k za mest ná va te ¾o vi,  kto rým bol Ná -
rod ný úrad prá ce, plní v or gá ne štát nej sprá vy pod ¾a oso -
bit né ho predpisu32aa) úlo hy uve de né v  § 2 ods. 2 ale bo
ods. 4,  spĺ ňa pred po kla dy usta no ve né v § 14 ods. 1 
písm. a) až h) a od pra co val   as poň   dva   bez pros tred ne  
pred chá dza jú ce ro ky u toh to za mest ná va te ¾a ale bo v slu -
žob ných úra doch uve de ných v § 7, a ak  pí som ne  po žia -
da v  le ho te od 1. ja nu ára 2004 do 31. ja nu ára 2004 o pri -
ja tie do štát nej služ by, stá va sa na zá kla de vy me no va nia
a po zlo že ní s¾u bu štát nym za mest nan com v do čas nej
štát nej služ be.

(2) Na do čas nú štát nu služ bu pod ¾a od se ku 1 pla tí
§ 154 ods. 2 rov na ko.“.

 Po znám ka pod čia rou k od ka zu 32aa znie:
„32aa)Zá kon č. 453/2003 Z. z. o or gá noch štát nej sprá vy v ob las ti

so ciál nych vecí, ro di ny a slu žieb za mest na nos ti a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

2. Za § 155a sa vkla dá § 155b, kto rý znie:

„§155b

(1) Za mest na nec, kto rý k 31. de cem bru 2003 vy ko ná -
val ve rej nú služ bu k za mest ná va te ¾o vi, kto rým bol Ná -
rod ný úrad prá ce, plní v or gá ne štát nej sprá vy pod ¾a oso -
bit né ho predpisu32aa) úlo hy uve de né v  § 2 ods. 2 ale bo
ods. 4,  spĺ ňa pred po kla dy usta no ve né v § 14 ods. 1 písm. 
a) až h) a od pra co val me nej ako dva bez pros tred ne pred -
chá dza jú ce roky  u toh to za mest ná va te ¾a ale bo v slu žob -
nom úra de uve de nom v § 7, a ak  pí som ne  po žia da v  le -
ho te od 1. ja nu ára 2004 do 31. ja nu ára 2004 o pri ja tie do 
štát nej služ by, stá va sa na zá kla de vy me no va nia a po
zlo že ní s¾u bu štát nym za mest nan com v prí prav nej štát -
nej služ be.“.

3. Za § 156 sa vkla dá § 156a, kto rý znie:

„§ 156a

Za mest na nec uve de ný v § 154b a 155b, kto rý bol
k 31. de cem bru 2003 ve dú cim za mest nan com, plní úlo -
hy uve de né v  § 2 ods. 2 ale bo ods. 4 a spĺ ňa pred po kla dy
usta no ve né v  § 14 ods. 1 písm. a) až h),  stá va sa na zá -
kla de  vy me no va nia  a  po  zlo že ní  s¾u bu  štát nym  za -
mest nan com v do čas nej štát nej služ be; úlo hy  pred sta -
ve né ho pod ¾a toh to zá ko na môže pl ni�  do vy me no va nia
pred sta ve né ho na  zá kla de vý be ro vé ho ko na nia pod ¾a 
§ 30,  naj dlh šie do 31. de cem bra 2004.“.

4. Za § 161 sa vkla dá § 161a, kto rý znie:
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P. č. Síd lo úra du prá ce, so ciál nych vecí
a ro di ny

Územ ná pô sob nos� úra du prá ce, so ciál nych vecí
a ro di ny

1 Bra ti sla va na úze mí Bra ti slav ské ho kra ja

2 Tr na va na úze mí Tr nav ské ho kra ja

3 Tren čín na úze mí Tren čian ske ho kra ja

4 Nit ra na úze mí Nit rian ske ho kra ja

5 Ži li na na úze mí Ži lin ské ho kra ja

6 Ban ská Bys tri ca na úze mí Ban sko bys tric ké ho kra ja

7 Pre šov na úze mí Pre šov ské ho kra ja

8 Ko ši ce na úze mí Ko šic ké ho kra ja“.

„Prí lo ha č. 11
k zá ko nu č. 195/1998 Z. z.
v zne ní ne skor ších pred pi sov



„§ 161a

Za mest nan co vi uve de né mu v § 154b a 155b, kto rý ne -
po žia da do 31. ja nu ára 2004 o pri ja tie do  do čas nej štát nej 
služ by ale bo do prí prav nej štát nej služ by, sa pra cov ný po -
mer skon čí tým to dňom. Pri ta komto skon če ní pra cov né -
ho po me ru pat rí za mest nan co vi ná hra da mzdy vo výš ke
dvoj ná sob ku jeho prie mer né ho me sač né ho zá rob ku.“.

Čl. VI

      Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 222/1996 Z. z. o or ga ni zá cii miest nej štát nej sprá vy
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko -
na č. 58/1997 Z. z., zá ko na č. 229/1997 Z. z., zá ko na
č. 281/1997 Z. z., zá ko na č. 288/1997 Z. z., zá ko na
č. 384/1997 Z. z., zá ko na č. 117/1998 Z. z., zá ko na
č. 195/1998 Z. z., zá ko na č. 225/1998 Z. z., zá ko na
č. 241/1998 Z. z., zá ko na č. 337/1998 Z. z., zá ko na
č. 185/1999 Z. z., zá ko na č. 263/1999 Z. z., zá ko na
č. 313/1999 Z. z., zá ko na č. 83/2000 Z. z., zá ko na
č. 183/2000 Z. z., zá ko na č. 186/2000 Z. z., zá ko na
č. 237/2000 Z. z., zá ko na č. 223/2001 Z. z., zá ko na
č. 255/2001 Z. z., zá ko na č. 314/2001 Z. z., zá ko na
č. 416/2001 Z. z., zá ko na č. 453/2001 Z. z., zá ko na
č. 49/2002 Z. z., zá ko na č. 128/2002 Z. z.,  zá ko na
č. 543/2002 Z. z. a zá ko na č. 103/2003 Z. z. sa mení
tak to:

V § 3 ods. 1 sa vy púš �a pís me no m).

Čl. VII

Zá kon č. 281/2002 Z. z. o prí dav ku na die �a a o prí -
spev ku k prí dav ku na die �a v zne ní zá ko na č. 658/2002
Z. z.  a zá ko na č. 220/2003 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

Za § 23a sa vkla dá § 23b, kto rý znie:

„§ 23b

Slo vá „ok res ný úrad“ vo všet kých tva roch v ce lom tex -
te zá ko na sa na hrá dza jú slo va mi „úrad prá ce, so ciál nych 
vecí a ro di ny“ v prí sluš nom tva re.“.

Čl. VIII

Zá kon č. 280/2002 Z. z. o ro di čov skom prí spev ku
v zne ní zá ko na č. 643/2002 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

Za § 12 sa vkla dá § 12a, kto rý znie:

„§ 12a

Slo vá „ok res ný úrad“ vo všet kých tva roch v ce lom tex -
te zá ko na  sa na hrá dza jú slo va mi „úrad prá ce, so ciál -
nych vecí a ro di ny“ v prí sluš nom tva re.“.

Čl. IX

Zá kon č. 235/1998 Z. z.  o prí spev ku pri na ro de ní die -
�a �a, o prí spev ku ro di čom, kto rým sa sú čas ne na ro di li tri 
deti ale bo viac detí ale bo kto rým sa v prie be hu dvoch ro -

kov opa ko va ne na ro di li dvoj ča tá a kto rým sa me nia  ïal -
šie zá ko ny sa do pĺ ňa tak to:

Za § 15 sa vkla dá § 15a, kto rý znie:

„§ 15a

Slo vá „ok res ný úrad“ vo všet kých tva roch v ce lom tex -
te zá ko na sa na hrá dza jú slo va mi „úrad prá ce, so ciál nych 
vecí a ro di ny“ v prí sluš nom tva re.“.

Čl. X

Zá kon č.  265/1998 Z. z. o pes tún skej sta rost li vos ti a o 
prí spev koch pes tún skej sta rost li vos ti sa do pĺ ňa tak to:

Za § 30 sa vkla dá § 30a, kto rý znie:

„§ 30a

(1) Slo vá „ok res ný úrad“ vo všet kých tva roch v ce lom
tex te zá ko na sa na hrá dza jú slo va mi „úrad prá ce,  so ciál -
nych vecí a ro di ny“ v prí sluš nom tva re.

(2) Slo vá „kraj ský úrad“ vo všet kých tva roch v ce lom
tex te zá ko na sa na hrá dza jú slo va mi „Ús tre die prá ce, so -
ciál nych vecí a ro di ny“ v prí sluš nom tva re.“.

Čl. XI

Zá kon č. 236/1998 Z. z. o za o pat ro va com prí spev ku sa 
do pĺ ňa tak to:

Za § 15 sa vkla dá § 15a, kto rý znie:

„§ 15a

Slo vá „ok res ný úrad“ vo všet kých tva roch v ce lom tex -
te zá ko na sa na hrá dza jú slo va mi „úrad prá ce, so ciál nych 
vecí a ro di ny“ v prí sluš nom tva re.“.

Čl. XII

Zá kon č. 238/1998 Z. z. o prí spev ku na poh reb sa do -
pĺ ňa tak to:

Za § 13 sa vkla dá § 13a, kto rý znie:

„§ 13a

Slo vá „ok res ný úrad“ vo všet kých tva roch v ce lom tex -
te zá ko na sa na hrá dza jú slo va mi „úrad prá ce, so ciál nych 
vecí a ro di ny“ v prí sluš nom tva re.“. 

Čl. XIII

Zá kon č. 300/1999 Z. z. o prí spev ku na bý va nie sa do -
pĺ ňa tak to:

Za § 19 sa vkla dá § 19a, kto rý znie:

„§ 19a

Slo vá „ok res ný úrad“ vo všet kých tva roch v ce lom tex -
te zá ko na sa na hrá dza jú slo va mi „úrad prá ce,  so ciál -
nych vecí a ro di ny“ v prí sluš nom tva re.“.
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Čl. XIV Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004 ok -
rem čl. I § 4 ods. 1 až 5, kto ré na do bú da jú účin nos� dňom 
vy hlá se nia v Zbier ke zá ko nov.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Zoz nam sí diel  úra dov prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny

P. è. Síd lo  úra du
  1 Bra ti sla va
  2 Ma lac ky
  3 Pe zi nok
  4 Du naj ská Stre da
  5 Ga lan ta
  6 Pieš �a ny
  7 Se ni ca
  8 Tr na va
  9 Par ti zán ske
10 Po važ ská Bys tri ca
11 Nové Mes to nad Vá hom
12 Prie vi dza
13 Tren čín
14 Ko már no
15 Le vi ce
16 Nit ra
17 Nové Zám ky
18 To po¾ ča ny
19 Čad ca
20 Dol ný Ku bín
21 Ná mes to vo
22 Lip tov ský Mi ku láš
23 Mar tin
24 Ru žom be rok
25 Ži li na
26 Ban ská Bys tri ca
27 Ban ská Štiav ni ca
28 Brez no
29 Lu če nec
30 Re vú ca
31 Ri mav ská So bo ta
32 Ve¾ ký Kr tíš
33 Zvo len
34 Bar de jov
35 Hu men né
36 Po prad
37 Pre šov
38 Sta rá ¼u bov ňa
39 Strop kov
40 Vra nov nad Top ¾ou
41 Ko ši ce
42 Mi cha lov ce
43 Rož ňa va
44 Spiš ská Nová Ves
45 Tre bi šov
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Príloha č. 1
k zákonu č. 453/2003 Z. z.



Zoz nam územ ných ob vo dov úra dov prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny

P.  è. Síd lo  úra du Územ né ob vo dy úra du
  1 Bra ti sla va ok res Bra ti sla va I, ok res Bra ti sla va II, ok res Bra ti sla va III, ok res Bra ti -

sla va IV, ok res Bra ti sla va V
  2 Ma lac ky ok res Ma lac ky
  3 Pe zi nok ok res Pe zi nok, ok res Se nec
  4 Du naj ská Stre da ok res Du naj ská Stre da
  5 Ga lan ta ok res Ga lan ta
  6 Pieš �a ny ok res Pieš �a ny, ok res Hlo ho vec
  7 Se ni ca ok res Se ni ca, ok res Ska li ca
  8 Tr na va ok res Tr na va
  9 Par ti zán ske ok res Par ti zán ske, ok res Bá nov ce nad Beb ra vou
10 Nové Mes to nad Vá hom ok res Nové Mes to nad Vá hom, ok res My ja va
11 Po važ ská Bys tri ca ok res Po važ ská Bys tri ca, ok res Pú chov
12 Prie vi dza ok res Prie vi dza
13 Tren čín ok res Tren čín, ok res Ila va
14 Ko már no ok res Ko már no
15 Le vi ce ok res Le vi ce
16 Nit ra ok res Nit ra, ok res Zla té Mo rav ce
17 Nové Zám ky ok res Nové Zám ky, ok res Ša ¾a
18 To po¾ ča ny ok res To po¾ ča ny
19 Čad ca ok res Čad ca
20 Dol ný Ku bín ok res Dol ný Ku bín
21 Ná mes to vo ok res Ná mes to vo, ok res Tvr do šín
22 Lip tov ský Mi ku láš ok res Lip tov ský Mi ku láš
23 Mar tin ok res Mar tin, ok res Tur čian ske Tep li ce
24 Ru žom be rok ok res Ru žom be rok
25 Ži li na ok res Ži li na, ok res Byt ča, ok res Ky suc ké Nové Mes to
26 Ban ská Bys tri ca ok res Ban ská Bys tri ca
27 Ban ská Štiav ni ca ok res Ban ská Štiav ni ca, ok res Žiar nad Hro nom, ok res Žar no vi ca
28 Brez no ok res Brez no
29 Lu če nec ok res Lu če nec, ok res Pol tár 
30 Re vú ca ok res Re vú ca
31 Ri mav ská So bo ta ok res Ri mav ská So bo ta
32 Ve¾ ký Kr tíš ok res Ve¾ ký Kr tíš
33 Zvo len ok res Zvo len, ok res Det va, ok res Kru pi na
34 Bar de jov ok res Bar de jov, ok res Svid ník
35 Hu men né ok res Hu men né, ok res Sni na
36 Po prad ok res Po prad, ok res Le vo ča
37 Pre šov ok res Pre šov, ok res Sa bi nov
38 Sta rá ¼u bov ňa ok res Sta rá ¼u bov ňa, ok res Kež ma rok
39 Strop kov ok res Strop kov, ok res Me dzi la bor ce
40 Vra nov nad Top ¾ou ok res Vra nov nad Top ¾ou
41 Ko ši ce ok res Ko ši ce I, ok res Ko ši ce II, ok res Ko ši ce III, ok res Ko ši ce IV, ok res

Košice-okolie
42 Mi cha lov ce ok res Mi cha lov ce, ok res Sob ran ce
43 Rož ňa va ok res Rož ňa va
44 Spiš ská Nová Ves ok res Spiš ská Nová Ves, ok res Gel ni ca
45 Tre bi šov ok res Tre bi šov

Čiastka 196 Zbierka zákonov č. 453/2003 Strana 3513

Príloha č. 2
k zákonu č. 453/2003 Z. z.



Zoz nam sí diel  úra dov prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny
na úče ly § 5 ods. 8 a ich územ ná pô sob nos�

P. è. Síd lo  úra du Územ ná pô sob nos�  úra du
1 Bra ti sla va na úze mí Bra ti slav ské ho kra ja 
2 Tr na va na úze mí Tr nav ské ho kra ja  
3 Tren čín na úze mí Tren čian ske ho kra ja 
4 Nit ra na úze mí Nit rian ske ho kra ja 
5 Ži li na na úze mí Ži lin ské ho kra ja 
6 Ban ská Bys tri ca na úze mí Ban sko bys tric ké ho kra ja 
7 Pre šov na úze mí Pre šov ské ho kra ja 
8 Ko ši ce na úze mí Ko šic ké ho kra ja 
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Príloha č. 3
k zákonu č. 453/2003 Z. z.


