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463
ZÁKON
z 23. októbra 2003
o vojnových veteránoch a o doplnení zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov
a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje podmienky priznania postavenia vojnového veterána a pôsobnos• Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo“) na
úseku starostlivosti o vojnových veteránov.
§2
Vojnový veterán
(1) Vojnový veterán je štátny obèan Slovenskej republiky, ktorému je za podmienok ustanovených týmto
zákonom priznané postavenie vojnového veterána, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(2) Postavenie vojnového veterána možno prizna• len
osobe pod¾a odseku 1, ktorá má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a
a) vykonávala aspoò 90 dní vojenskú službu mimo
územia Slovenskej republiky ako príslušník ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo ako príslušník
ozbrojených síl štátov, ktorých právnym nástupcom
je Slovenská republika, a to v rámci mierových pozorovate¾ských misií, vojenských operácií alebo v rámci plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoloènej obrane proti napadnutiu,1) alebo
b) bola do 14. marca 1939 v služobnom pomere vojaka
èeskoslovenskej armády a v období od 14. marca
1939 do 8. mája 1945 bola úèastníkom národného
boja za oslobodenie,2) alebo
c) v rokoch 1939 až 1945 ako úèastník národného boja
za oslobodenie
1. bola príslušníkom èeskoslovenskej armády v zahranièí alebo v nej vykonávala vojenskú službu za podmienok ustanovených osobitným predpisom,3)
2. vykonávala vojenskú službu v spojeneckej armáde,
1

3. bola príslušníkom prvej èeskoslovenskej armády
na Slovensku,
4. bola èeskoslovenským partizánom,4) alebo
5. zúèastnila sa na Májovom povstaní èeského ¾udu
v máji 1945 a v dôsledku boja utrpela •ažkú ujmu
na zdraví, alebo
d) bola v rokoch 1936 až 1939 èeskoslovenským dobrovo¾níkom v Španielsku.
(3) Podmienka výkonu služby pod¾a odseku 2 písm.
a) sa považuje za splnenú aj vtedy, ak vojak pri výkone
tejto služby utrpel služobný úraz.5)
(4) Úèas• na národnom boji za oslobodenie pod¾a odseku 2 písm. b) a c) sa preukazuje osvedèením vydaným pod¾a osobitného predpisu.2)
(5) Vojnovým veteránom pod¾a tohto zákona je aj Milan Rastislav Štefánik.6)
§3
Konanie o priznanie postavenia vojnového veterána
(1) O priznaní postavenia vojnového veterána rozhoduje ministerstvo na základe písomnej žiadosti.
(2) Žiados• pod¾a odseku 1 obsahuje
a) titul, meno a priezvisko osoby, ktorá žiados• podáva
(ïalej len „žiadate¾ “),
b) údaj o dosiahnutej vojenskej hodnosti žiadate¾a,
c) dátum a miesto narodenia žiadate¾a,
d) adresa trvalého pobytu žiadate¾a,
e) údaj o štátnom obèianstve žiadate¾a,
f) dôvod skonèenia služobného pomeru, ak žiadate¾
bol v služobnom pomere,
g) vlastnoruèný podpis žiadate¾a.
(3) Žiados• ïalej obsahuje údaje potvrdzujúce splnenie podmienok pod¾a § 2 ods. 2. K žiadosti pod¾a odseku 2 sa priloží fotografia s rozmermi 3 cm x 3,5 cm
a overená kópia osvedèenia pod¾a osobitného predpisu,7)
ak bolo toto osvedèenie žiadate¾ovi vydané.
(4) Ak žiadate¾ spåòa podmienky pod¾a § 2 ods. 2, namiesto rozhodnutia vydá ministerstvo žiadate¾ovi preukaz vojnového veterána (ïalej len „preukaz“).

) § 12 ods. 1 písm. c), d) a e) zákona è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
) Zákon è. 255/1946 Zb. o príslušníkoch èeskoslovenskej armády v zahranièí a o niektorých iných úèastníkoch národného boja za
oslobodenie v znení zákona è. 101/1964 Zb.
3
) § 2 ods. 1 druhý bod zákona è. 255/1946 Zb.
4
) § 1 zákona è. 34/1946 Zb., ktorým sa vymedzuje pojem „èeskoslovenského partizána“.
5
) § 29 zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6
) Zákon è. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko.
7
) Napríklad zákon è. 255/1946 Zb. v znení zákona è. 101/1964 Zb., zákon è. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.
2
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(5) Ministerstvo rozhodne o priznaní postavenia vojnového veterána do šiestich mesiacov od doruèenia žiadosti pod¾a odseku 1. O udelení výnimky z § 2 a o odstránení tvrdosti zákona rozhoduje minister obrany
Slovenskej republiky (ïalej len „minister“).
(6) Preukaz oprávòuje vojnového veterána
a) zúèastòova• sa na podujatiach vojnových veteránov
pod¾a § 5 písm. e),
b) na poskytovanie zabezpeèenia pod¾a § 6.
(7) Vzor preukazu je uvedený v prílohe.
(8) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vz•ahuje vše obecný predpis o správnom konaní,8) ak tento zákon
neustanovuje inak.
§4
Vymenúvanie a povyšovanie vojnových veteránov
do vojenských hodností
(1) Vojnového veterána možno vymenova• do vojenskej
hodnosti alebo povýši• do vyššej vojenskej hodnosti.
(2) Vojnového veterána vymenúva do generálskej
hodnosti a povyšuje do vyššej generálskej hodnosti
prezident Slovenskej republiky; do ostatných vojenských hodností vojnového veterána vymenúva alebo
povyšuje minister.
(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevz•ahuje na vojnových
veteránov, ktorých možno vymenúva• do vojenských
hodností alebo povyšova• do vyšších vojenských hod ností pod¾a osobitného predpisu.9)
(4) Podrobnosti o vymenúvaní a povyšovaní osôb
pod¾a odseku 1 do vojenských hodností urèí prezident
Slovenskej republiky.
Ministerstvo
§5
Ministerstvo
rozhoduje o priznaní postavenia vojnového veterána,
vedie evidenciu vojnových veteránov,
vydáva vojnovým veteránom preukazy,
zabezpeèuje starostlivos• o vojnových veteránov pod¾a § 6,
e) usporadúva podujatia vojnových veteránov a pod¾a rozhodnutia ministra zabezpeèuje prepravu vojnových veteránov a ich sprevádzajúce osoby na tieto podujatia.

a)
b)
c)
d)
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§6
Ministerstvo vojnovým veteránom
a) zabezpeèuje vyšetrenia a kontroly zdravotného stavu,
dispenzárnu starostlivos• a lieèebnú starostlivos• po
návrate z výkonu vojenskej služby mimo územia Slovenskej republiky [§ 2 ods. 2 písm. a)] najmä v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva,
b) poskytuje rekreaènú starostlivos• v rekreaèných zariadeniach ministerstva,10)
c) poskytuje kúpe¾nú starostlivos• v kúpe¾ných ústavoch.11)
Èl. II
Zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 447/2002 Z. z. a zákona
è. 534/2002 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 69 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9) Odseky 1 až 7 sa primerane použijú aj na poskytovanie rekreaènej starostlivosti pre vojnových veteránov.“.
Doterajší odsek 9 sa oznaèuje ako odsek 10.
2. § 69 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Ak vojnový veterán nie je zároveò profesionálnym vojakom alebo poberate¾om dôchodku z výsluhového zabezpeèenia, uhrádza sa rekreaèná starostlivos•
z príspevku pod¾a § 94 ods. 1 písm. d).“.
3. V § 70 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Odseky 1 a 2 sa primerane použijú aj na poskytovanie kúpe¾nej starostlivosti pre vojnových veteránov.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
4. § 70 sa dopåòa odsekom 6, ktorý vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 29a znie:
„(6) Ak vojnový veterán nie je zároveò profesionálnym
vojakom alebo poberate¾om dôchodku z výsluhového
zabezpeèenia, náklady na kúpe¾nú starostlivos•, ktoré
nie sú uhrádzané zo sociálneho poistenia,29a) uhrádza
ministerstvo zo svojho rozpoètu.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 29a znie:

„29a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 274/1994 Z. z.
o Sociálnej pois•ovni v znení neskorších predpisov.“.

Èl. III
Úèinnos•
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2004.

Ru dolf Schus ter v. r.
Pa vol Hru šov ský v. r.
Mi ku láš Dzu rin da v. r.

8

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona è. 215/2002 Z. z.
) § 5a zákona è. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finanèného príspevku príslušníkom èeskoslovenských zahranièných alebo
spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 v znení zákona è. 439/2002 Z. z.
10
) § 69 zákona è. 328/2002 Z. z. v znení zákona è. 463/2003 Z. z.
11
) § 70 zákona è. 328/2002 Z. z. v znení zákona è. 463/2003 Z. z.
9
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464
ZÁKON
z 24. októbra 2003,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 238/2001 Z. z. Colný zákon
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 237/2002 Z. z. a zákona
è. 529/2002 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. a) sa za slovo „sídlom“ vkladá èiarka
a slová „podnikom alebo organizaènou zložkou“.
2. § 2 sa dopåòa písmenom u), ktoré znie:
„u) colnou poh¾adávkou sa rozumie colný dlh, jeho príslušenstvo, pokuty a iné platby vymerané a uložené
pod¾a colných predpisov, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
3. V § 5 ods. 1 sa za slovom „predpisov“ vypúš•a èiarka
a slová „ktoré sa vz•ahujú na tovar podliehajúci colnému
doh¾adu“.
4. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 9a
Ohlasovacia povinnos•
(1) Osoba, ktorá dováža alebo vyváža bankovky a mince v slovenskej mene alebo v cudzej mene, cestovné šeky
alebo iné peòažné poukážky vymenite¾né za bankovky
a mince v celkovej hodnote zodpovedajúcej hodnote najmenej 15 000 EUR, je povinná písomne ohlási• túto skutoènos• colnému úradu, a to na tlaèive, ktorého vzor je
uvedený v prílohe è. 1.
(2) Ohlasovaciu povinnos• pod¾a odseku 1 je povinná
splni• aj osoba, ktorá odosiela do zahranièia alebo prijíma zo zahranièia poštovú alebo inú zásielku obsahujúcu
bankovky a mince v slovenskej mene alebo v cudzej
mene v celkovej hodnote zodpovedajúcej hodnote najmenej 1 000 EUR.
(3) Hodnota bankoviek a mincí v cudzej mene a v slovenskej mene sa na úèely pod¾a odsekov 1 a 2 urèuje
kurzom príslušnej meny vyhláseným Národnou bankou
Slovenska v deò dovozu a vývozu bankoviek a mincí alebo v deò podania poštovej alebo inej zásielky.
(4) Colný úrad zasiela vyplnené tlaèivá pod¾a odseku 1
a oznámenia o porušení colných predpisov pod¾a § 439
písm. s) službe finanènej polície Policajného zboru9a) do

piateho dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom k týmto skutoènostiam došlo.
(5) Colný úrad vykonáva kontrolu plnenia ohlasovacej
povinnosti pod¾a odsekov 1 a 2. Pri kontrole je oprávnený vyžadova• potrebnú súèinnos• kontrolovaných osôb.
Kontrolu vykonáva v súlade s oprávneniami a s použitím prostriedkov pod¾a osobitného predpisu.4)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

„9a) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších
predpisov.“.

5. V § 10 ods. 4 písm. a) sa za slovami „identifikaèné
èíslo“ vypúš•a èiarka a slová „daòové identifikaèné èíslo“.
6. V § 10 ods. 4 písmeno c) znie:
„c) oznaèenie zástupcu, ak sa má doruèi• záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru inej osobe ako držite¾ovi záväznej informácie,“.
7. V § 12 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak
nastane skutoènos• uvedená v odseku 3 písm. a) prvom
bode.“.
8. V § 12 ods. 5 prvej vete sa za slová „v odseku 3
písm. b) v druhom a tre•om bode“ vkladajú slová „okrem
záväznej informácie, ktorá bola zrušená pod¾a odseku 2
prvej vety,“.
9. V poznámke pod èiarou k odkazu 12 sa citácia „Zákon è. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 91 ods. 4 písm. c) zákona
è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
10. V § 32 ods. 1 písm. b) sa slová „prílohe è. 1“ nahrádzajú slovami „prílohe è. 1a“.
11. V § 55 sa doterajší text oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Colná hodnota sa zaokrúh¾uje na celé koruny nadol.“.
12. V § 65 ods. 2 druhá veta znie:
„Osoba, ktorá prepravuje exempláre, chránené živoèíchy, chránené rastliny, chránené nerasty alebo chrá nené skameneliny, je povinná predloži• pohraniènému
colnému úradu doklady pod¾a osobitného predpisu28)
pri vstupe takéhoto tovaru na colné územie alebo pri
výstupe takéhoto tovaru z colného územia.“.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 28 znie:
„28) Napríklad zákon è. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými

druhmi vo¾ne žijúcich živoèíchov a vo¾ne rastúcich rastlín
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon è. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny.“.

13. V § 65 sa vypúš•a odsek 6.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa oznaèujú ako odseky 6 a 7.
14. V poznámke pod èiarou k odkazu 29 sa citácia „zákon è. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých ïalších zákonov v znení zákona è. 70/2000 Z. z.“ nahrádza citáciou „zákon
è. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene
niektorých zákonov“.
15. V § 72 ods. 9 èas• vety za bodkoèiarkou znie: „ustanovenia o tovare dovážanom cestujúcim a v listových zásielkach alebo balíkových zásielkach prepravovaných
poštou tým nie sú dotknuté.
16. V § 77 ods. 4 sa za slová „pod¾a § 58“ vkladajú slová
„a 59“.
17. V § 81 ods. 2 sa slová „poda• iba na tlaèive schválenom ministerstvom“ nahrádzajú slovami „poda• len na
tlaèive, ktorého tlaè schválilo colné riadite¾stvo. Colné
riadite¾stvo tlaè schváli, ak tlaèivo zodpovedá vzoru
a technickým požiadavkám ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.“.
18. V § 83 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Colný úrad neprijme colné vyhlásenie, ktoré nespåòa
náležitosti pod¾a § 81 ods. 1 a 2.“.
19. V § 86 ods. 2 písm. b) sa èiarka nahrádza slovom
„alebo“.
20. V § 86 ods. 2 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza
bodkou a vypúš•a sa písmeno d).
21. V § 96 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „vrátane“
vkladajú slová „zhabania a“.
22. V § 98 ods. 4 písm. b) sa slovo „oznámil“ nahrádza
slovami „bol informovaný“.
23. V § 117 ods. 1 sa vypúš•ajú slová „alebo z ktorého
sa majú vymera• a vybra• dovozné platby alebo vývozné
platby“.
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„Iné rozhodnutia
§ 157
Colný orgán zruší rozhodnutie, ak nejde o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, záväznú
informáciu o pôvode tovaru alebo rozhodnutie o prepustení tovaru do navrhovaného režimu alebo o pridelení
navrhovaného colne schváleného urèenia, ktorým sa vyhovelo žiadosti príslušnej osoby, ak bolo vydané na základe nesprávnych alebo neúplných údajov a ak osoba,
ktorej žiadosti sa rozhodnutím vyhovelo na základe nesprávnych alebo neúplných údajov, vedela alebo mohla
vedie•, že údaje boli nesprávne alebo neúplné, prièom
ani poskytnutie správnych a úplných údajov by nemohlo by• podkladom na vydanie rozhodnutia.
§ 158
Rozhodnutie, ktorým sa vyhovelo žiadosti osoby, colný
orgán zmení alebo zruší, ak sa neplní niektorá z podmienok ustanovených na jeho vydanie týmto zákonom alebo
povinnos• uložená týmto rozhodnutím.“.
28. V § 163 ods. 1 písm. a) sa slovo „overením“ nahrádza slovom „splnením“.
29. V § 164 písm. b) druhom bode sa odkaz „§ 426
ods. 11“ nahrádza odkazom „§ 425 ods. 11 až 17“.
30. V § 164 písm. b) tre•om bode sa odkaz „§ 426“ nahrádza odkazom „§ 425“.
31. V poznámke pod èiarou k odkazu 41 sa citácia „zákon è. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon è. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov“.
32. § 296 vrátane nadpisu sa vypúš•a.
33. V § 303 odsek 4 znie:
„(4) Žiadate¾ zodpovedá za správnos• a pravdivos•
údajov uvádzaných v žiadosti a pravos• pripojených
dokladov.“.
34. V § 303 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„V povolení colný úrad urèí podmienky na použitie režimu.“.

24. V § 148 ods. 2 písm. b) sa slovo „ministerstvom“
nahrádza slovami „colným riadite¾stvom“.

35. V § 303 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:
„Držite¾ povolenia je povinný oznámi• colnému úradu
všetky okolnosti, ktoré nastali po vydaní povolenia
a môžu ma• vplyv na platnos• a obsah povolenia.“.

25. V § 152 ods. 1 sa za slovo „vyhlásenie“ vkladá slovo
„kontrolou“.

36. V § 304 ods. 4 písm. e) sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

26. V § 152 ods. 2 tretej vete sa za slovo „vedené“ vkladajú slová „a poskytnú• potrebné doklady, údaje a informácie“.

37. V § 304 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7,
ktoré znejú:
„(6) Skladovate¾ zodpovedá za
a) to, že tovar uskladnený v colnom sklade nebude odòatý spod colného doh¾adu,

27. § 157 a 158 vrátane nadpisu znejú:
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b) splnenie povinností vyplývajúcich z uskladnenia tovaru v režime uskladòovanie v colnom sklade,
c) dodržanie podmienok ustanovených v povolení.
(7) V povolení na prevádzkovanie verejného skladu
môže colný úrad urèi•, že za splnenie jednej alebo obidvoch povinností pod¾a odseku 6 písm. a) a b) zodpovedá
výluène ukladate¾.“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa oznaèujú ako odseky 8
až 10.
38. V § 305 ods. 7 písm. b) sa nad slovom „práva“ odkaz
„10“ nahrádza odkazom „9“.
39. V § 318 ods. 7 prvej vete sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
40. V § 325 odsek 9 znie:
„(9) Kompenzaèný úrok zodpovedá 200 % základnej
úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej
v prvý deò kalendárneho štvr•roka, v ktorom bol tovar
prepustený do režimu vo¾ný obeh.“.
41. V § 330 ods. 2 úvodná veta znie:
„Ak pri spätne dovezených výrobkoch vznikol colný
dlh, urèí sa vymeraním dovozných platieb“.
42. V § 341 ods. 4 sa za slovo „používa“ vkladajú slová
„na základe nájomnej zmluvy“.
43. V § 347 sa vypúš•a odsek 19.
Doterajšie odseky 20 až 22 sa oznaèujú ako odseky 19
až 21.
44. V § 347 ods. 20 a 21 sa èíslo „20“ nahrádza èíslom
„19“.
45. V § 348 odsek 1 znie:
„(1) Colný úrad povolí použitie režimu doèasné použitie s èiastoèným oslobodením od dovozného cla, ak
sa na tovar nevz•ahujú ustanovenia § 341 až 347 alebo
ak tovar nespåòa všetky podmienky na povolenie režimu doèasné použitie s úplným oslobodením od cla.“.
46. V § 349 ods. 1 sa èíslo „22“ nahrádza èíslom „21“.
47. V § 366 odsek 1 znie:
„(1) Povolenie na použitie režimu pasívny zuš¾ach•ovací styk colný úrad vydá na žiados• osoby, ktorá za bezpeèuje vykonanie spracovate¾ských operácií. Colný
úrad môže povolenie vyda• aj inej osobe, ak ide o tovar
s pôvodom v Slovenskej republike pod¾a § 22 a spracovate¾ská operácia spoèíva v zaèlenení tohto tovaru do
tovaru získaného mimo územia Slovenskej republiky
a následne dovezeného ako zuš¾achtené výrobky, ak
použitie tohto režimu bude ma• priaznivý vplyv na predaj tohto tovaru na vývoz a ak to nepriaznivo neovplyvní zásadné ekonomické záujmy Slovenskej republiky.“.
48. V § 378 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9,
ktoré znejú:
„(8) Colným úradom výstupu je
a) colný úrad, v ktorého územnom obvode tovar prevzal
na prepravu železnièný dopravca, poštový podnik, le-
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tecký dopravca alebo lodný dopravca na základe
jednotnej prepravnej zmluvy o preprave tovaru do zahranièia, ak sa vývoz tovaru uskutoèòuje železniènou dopravou, poštovou prepravou, leteckou dopravou alebo vodnou dopravou,
b) colný úrad, v ktorého územnom obvode je miesto,
z ktorého sa tovar prepravovaný potrubím a elektrická energia odosiela na vývoz, alebo
c) pohranièný colný úrad, ak sa vývoz tovaru uskutoèòuje inými spôsobmi alebo za iných okolností, ako sú
uvedené v písmenách a) a b).
(9) Ustanovenie odseku 8 písm. a) a b) sa nepoužije, ak
osobitný predpis55a) ustanovuje inak.“.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa oznaèujú ako odseky 10
a 11.
Poznámka pod èiarou k odkazu 55a znie:
„55a) Napríklad § 22 ods. 1 zákona è. 239/2001 Z. z. o spotrebnej
dani z minerálnych olejov v znení zákona è. 582/2001 Z. z., § 9
ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 309/1993
Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, § 9
ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 312/1993
Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

49. V § 388 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Colný úrad môže túto lehotu v odôvodnených prípadoch predåži•.“.
50. V § 389 ods. 1 sa slová „môže vyžadova•“ nahrádzajú slovom „vyžaduje“.
51. V § 390 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
„(3) Zabezpeèenie poskytnuté spôsobom pod¾a odseku 1 písm. a) a b) sa použije na úhradu dovozných platieb alebo vývozných platieb, ak colný dlh nie je dobrovo¾ne splnený v lehote ustanovenej týmto zákonom
alebo urèenej colným úradom alebo ak s jeho použitím
na úhradu dovozných platieb alebo vývozných platieb
deklarant pred uplynutím tejto lehoty vysloví súhlas.
Prebytok poskytnutého zabezpeèenia colný úrad bez
zbytoèného odkladu vráti deklarantovi.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa oznaèujú ako odseky 4
až 9.
52. V § 390 odsek 4 znie:
„(4) Ruèite¾ zodpovedá za zaplatenie colného dlhu
spoloène a nerozdielne s dlžníkom. Colný úrad môže
schváli• ruèite¾a, ak ruèite¾
a) je slovenskou osobou,
b) nie je deklarantom ani inou osobou, ktorej môže
v tomto prípade vzniknú• colný dlh,
c) písomne sa zaviaže zaplati• colný dlh,
d) preukáže, že je spôsobilý splni• colný dlh za dlžníka;
ak výška colného dlhu, na ktorý sa poskytuje záruka,
presiahne sumu 100 000 Sk, ruèite¾ je povinný zabezpeèi• poh¾adávku aj vinkulovaním vkladu, spra vidla vo výške colného dlhu, v peòažnom ústave
v prospech colného úradu alebo záložným právom,
alebo zárukou, alebo uzavretím poistnej zmluvy,
s ktorej obsahom colný úrad súhlasí.“.
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53. V § 390 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
„(5) Splnenie podmienky pod¾a odseku 4 písm. d) colný úrad vyžaduje, len ak ruèite¾om je iná osoba ako
banka alebo poboèka zahraniènej banky, alebo pois•ovòa, alebo poboèka zahraniènej pois•ovne.“.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa oznaèujú ako odseky 6
až 10.
54. § 390 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Ak zabezpeèenie colného dlhu pod¾a odseku 1
písm. c) poskytuje iná osoba ako banka alebo poboèka
zahraniènej banky, alebo pois•ovòa, alebo poboèka zahraniènej pois•ovne, je povinná colnému úradu predloži• záruènú listinu, ktorej vzor je uvedený v prílohe
è. 20a. Ustanovenia § 391 až 396 tým nie sú dotknuté.“.
55. V § 392 ods. 6 sa slová „nastanú skutoènosti“ nahrádzajú slovami „osoba prestane spåòa• podmienky“.
56. V § 398 ods. 3 sa za slová „Zhabanie tovaru“ vkladá
èiarka a slová „prenechanie tovaru v prospech štátu alebo prepadnutie tovaru pod¾a § 427 ods. 1 písm. c) a d)“.
57. V § 398 ods. 4 sa za slovo „zaistený“ vkladá èiarka
a slová „alebo zhabaný“ sa nahrádzajú slovami „zhabaný
alebo prepadnutý“.
58. V § 410 odsek 2 znie:
„(2) Ak deklarant zapísal sumu dovoznej platby alebo
vývoznej platby do colného vyhlásenia na informáciu
a táto suma zodpovedá sume dovoznej platby alebo vývoznej platby vymeranej colným úradom, colný úrad
môže od oznámenia pod¾a odseku 1 upusti•. Ak colný
úrad upustí od oznámenia pod¾a odseku 1, prepustenie
tovaru colným úradom sa považuje za oznámenie sumy
dovoznej platby alebo vývoznej platby zapísanej do úètovnej evidencie; ustanovenia § 407 ods. 1 druhej a tretej vety tým nie sú dotknuté.“.
59. V § 410 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
„(3) Colný úrad nemôže oznámi• dlžníkovi sumu dovoznej platby alebo vývoznej platby po uplynutí troch
rokov odo dòa vzniku colného dlhu; to neplatí, ak vznikol colný dlh v súvislosti s konaním, ktoré v èase jeho
uskutoènenia malo znaky trestného èinu. Plynutie lehoty sa prerušuje odo dòa nasledujúceho po dni podania opravného prostriedku alebo žaloby do vydania
právoplatného rozhodnutia v konaní o opravnom prostriedku alebo v súdnom konaní.“.
Doterajší odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
60. V § 418 sa slová „dlžného cla“ nahrádzajú slovami
„dovoznej platby alebo vývoznej platby“.
61. V § 419 sa slovo „clo“ nahrádza slovami „sumu dovoznej platby alebo vývoznej platby“.
62. V § 420 ods. 2 poslednej vete sa slová „bežnej diskontnej“ nahrádzajú slovami „základnej úrokovej“.
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63. V § 425 ods. 5 sa za slová „alebo 2,“ vkladajú slová
„bez zbytoèného odkladu“.
64. V § 425 sa vypúš•a odsek 18.
Doterajšie odseky 19 až 24 sa oznaèujú ako odseky 18
až 23.
65. V § 425 ods. 18 sa odkaz „odseku 18“ nahrádza odkazom „§ 426 ods. 1“.
66. V § 425 ods. 21 druhej vete sa slovo „vráti“ nahrádza slovom „zaplatí“ a slovo „diskontnej“ sa nahrádza
slovami „základnej úrokovej“.
67. V § 425 ods. 22 sa èíslo „22“ nahrádza èíslom „21“.
68. V § 426 ods. 1 úvodnej vete sa slová „môže colný
úrad dovozné platby alebo vývozné platby vráti• alebo
odpusti•“ nahrádzajú slovami „colný úrad dovozné platby alebo vývozné platby vráti alebo odpustí“.
69. V § 426 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) sa tovar pôvodne prepustený do režimu vo¾ný obeh
vráti zahraniènému dodávate¾ovi v režime pasívny
zuš¾ach•ovací styk na bezplatné odstránenie chýb
existujúcich pred prepustením tovaru do režimu vo¾ný obeh, aj keï sa zistia až po prepustení tovaru a zahranièný dodávate¾ tovar nevráti spä•,“.
70. V § 426 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
„(7) Colný úrad môže vráti• alebo odpusti• sumu
dovozných platieb alebo vývozných platieb aj v iných
prípadoch, ako sú uvedené v odseku 1, ak nejde
o úmyselné porušenie colných predpisov alebo o nedbanlivos• oprávnenej osoby za podmienky spätného
vývozu tovaru z colného územia pod colným doh¾adom
alebo znièenia tovaru, alebo prepustenia tovaru do režimu tranzit v rámci colného územia s úmyslom jeho
spätného vývozu, alebo prepustenia tovaru do režimu
uskladòovanie tovaru v colnom sklade, alebo umiestnenia do slobodného colného pásma alebo slobodného
colného skladu. Tovar, ktorému sa pridelí niektoré
z týchto colne schválených urèení, sa považuje za za hranièný tovar. Colný úrad vykoná nevyhnutné opatrenia, aby bolo možné takýto tovar rozlíši•.“.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa oznaèujú ako odseky 8
až 12.
71. V § 426 ods. 10 sa slová „odsekoch 7 a 8“ nahrádzajú slovami „odsekoch 8 a 9“.
72. V § 427 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) ak bol tovar, pri ktorom vznikol colný dlh pod¾a § 397
ods. 4 a 5, zaistený pri nezákonnom dovoze a následne prepadne v prospech štátu alebo je zhabaný,“.
73. V § 427 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
„e) zapoèítaním poh¾adávok pod¾a § 428a.“.
74. V § 427 ods. 2 sa slová „colný dlh nezanikne“ na-
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hrádzajú slovami „sa colný dlh nepovažuje za zaniknutý“
a slová „pod¾a tohto zákona alebo“ sa vypúš•ajú.
75. Za § 428 sa vkladá § 428a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„§ 428a
Zapoèítanie poh¾adávok
(1) Ak má colný úrad colnú poh¾adávku voèi dlžníkovi
a dlžník má zároveò poh¾adávku voèi štátnej rozpoètovej
organizácii, možno tieto poh¾adávky vzájomne zapoèíta•.
Zapoèítaním takéto poh¾adávky zaniknú vo výške, v ktorej sa kryjú, a to dòom doruèenia potvrdenia colného riadite¾stva o zapoèítaní dlžníkovi.
(2) Zapoèíta• možno len splatné nepremlèané poh¾adávky nad 10 000 Sk.
(3) Úkonom dlžníka smerujúcim k zapoèítaniu poh¾adávok je žiados• o zapoèítanie (ïalej len „žiados•“). Žiados• podáva dlžník na príslušnom colnom úrade a musí
obsahova•
a) obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo dlžníka, ak
ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, rodné
èíslo a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b) identifikáciu poh¾adávky dlžníka voèi štátnej rozpoètovej organizácii, ktorú možno zapoèíta•, s uvedením
jej výšky, právneho dôvodu vzniku a s uvedením príslušného správcu tohto záväzku,
c) identifikáciu colnej poh¾adávky s uvedením colného
úradu, ktorý vykonal zápis do úètovnej evidencie,
a èíslo rozhodnutia, ktorým bol colný dlh vymeraný,
d) vyhlásenie dlžníka, že žiada o zapoèítanie poh¾adávok uvedených v písmenách b) a c),
e) dátum a podpis dlžníka.
(4) Colný úrad úplnú žiados• postúpi spolu s potvrdením výšky colnej poh¾adávky pod¾a odseku 3 písm. c) colnému riadite¾stvu.
(5) Úkonom smerujúcim k zapoèítaniu je aj žiados•
colného riadite¾stva o poskytnutie údajov colnými úradmi o existencii a výške colných poh¾adávok voèi dlžníkovi. Colné úrady sú povinné poskytnú• požadované údaje
bez zbytoèného odkladu.
(6) Po overení správnosti údajov uvedených v žiadosti
a po potvrdení príslušného správcu záväzku, že záväzok
zodpovedajúci poh¾adávke dlžníka uznáva, colné riadite¾stvo vydá potvrdenie o zapoèítaní, ktoré doruèí dlžníkovi, štátnej rozpoètovej organizácii a príslušnému colnému úradu; dlžníkovi a štátnej rozpoètovej organizácii
sa doruèuje do vlastných rúk. Ak colné riadite¾stvo poh¾adávku dlžníka nezapoèíta, oznámi túto skutoènos•
dlžníkovi a colnému úradu.
(7) Odo dòa doruèenia žiadosti pod¾a odseku 3 do dòa
doruèenia potvrdenia o zapoèítaní alebo oznámenia
o nezapoèítaní pod¾a odseku 6 colnému úradu nemožno
použi• postup pod¾a § 413 písm. d).
(8) Na zapoèítavanie pod¾a tohto zákona sa nevz•ahujú ustanovenia všeobecných predpisov.60a)“.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 60a znie:
„60a) § 358 až 364 Obchodného zákonníka.
§ 580 a 581 Obèianskeho zákonníka.“.

76. V § 429 sa na konci pripája táto veta: „Na colné záložné právo sa použijú ustanovenia o daòovom záložnom
práve60b) rovnako.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 60b znie:
„60b) § 71 a 71a zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.

o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorších predpisov.“.

77. V § 430 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
„v colnom exekuènom konaní“.
78. V § 430 odsek 2 znie:
„(2) Colné exekuèné konanie je konanie colného úradu, v ktorom vymáha colný dlh, pokuty a iné platby. Na
vymáhanie pod¾a odseku 1 sa primerane použijú predpisy o daòovom exekuènom konaní.61)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 61 znie:
„61) § 73 až 94 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov.“.

79. V § 434 ods. 3 sa slovo „námietky“ nahrádza slovom „odvolanie“ a slová „Námietky nemajú“ sa nahrádzajú slovami „Odvolanie nemá“.
80. V § 435 ods. 1 sa odkaz „§ 439 písm. a), d) až f)“ nahrádza odkazom „§ 434 ods. 1 písm. a), d) až f)“.
81. V § 436 ods. 1 písm. c) sa slová „deklarant prenechal“ nahrádzajú slovami „bol prenechaný“.
82. V § 437 odsek 1 znie:
„(1) Colným deliktom je konanie alebo opomenutie fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie alebo právnickej osoby, ktorým porušila colné predpisy spôsobom
pod¾a § 439 (ïalej len „porušovate¾“).“.
83. V § 439 písm. b) sa slová „§ 73 ods. 13“ nahrádzajú
slovami „§ 72 ods. 10“.
84. V § 439 písmeno d) znie:
„d) ako hlavný zodpovedný nepredložil tovar v neporušenom stave alebo v urèenej lehote colnému úradu urèenia alebo pred predložením tovaru colnému úradu
urèenia nedodržal všetky opatrenia colného úradu
na zabezpeèenie identifikácie tovaru, alebo nedodržal
ïalšie ustanovenia pre režim tranzit, alebo ten, kto
ako dopravca alebo príjemca tovaru nepredložil tovar
v neporušenom stave alebo v urèenej lehote colnému
úradu urèenia alebo pred predložením tovaru colnému úradu urèenia nedodržal všetky opatrenia colného úradu na zabezpeèenie identifikácie tovaru, ak vedel, že prepravuje tovar v režime tranzit,“.
85. V § 439 písm. o) sa slovo „unikol“ nahrádza slovami
„bol odòatý“.
86. V § 439 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s),
ktoré znie:
„s) nesplní ohlasovaciu povinnos• pod¾a § 9a,“.
Doterajšie písmeno s) sa oznaèuje ako písmeno t).
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87. V § 441 ods. 2 sa slová „písm. r ) a s)“ nahrádzajú
slovami „písm. r) a t)“.
88. V § 441 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
„(3) Za colný delikt možno pod¾a závažnosti porušenia colných predpisov spôsobom uvedeným v § 439
písm. s) uloži• pokutu do 25 % hodnoty dovážaných
alebo vyvážaných bankoviek, mincí, cestovných šekov
alebo iných peòažných poukážok. Na prepoèet cudzej
meny na slovenské koruny sa použije kurz peòažných
prostriedkov v cudzej mene vyhlásený Národnou bankou Slovenska, platný v deò, keï bol colný delikt spáchaný.“.
Doterajší odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
89. V § 447 ods. 3 sa slová „písm. r) a s)“ nahrádzajú
slovami „písm. r) a t)“.
90. V § 447 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
„(4) Za colný priestupok možno pod¾a závažnosti porušenia colných predpisov spôsobom uvedeným v § 439
písm. s) uloži• pokutu do 25 % hodnoty dovážaných
alebo vyvážaných bankoviek, mincí, cestovných šekov
alebo iných peòažných poukážok. Na prepoèet cudzej
meny na slovenské koruny sa použije kurz peòažných
prostriedkov v cudzej mene vyhlásený Národnou bankou Slovenska, platný v deò, keï bol colný priestupok
spáchaný.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.
91. V § 453 ods. 2 druhej vete sa slová „úèinok rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „úèinok odvolania“.
92. § 453 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Z preskúmania súdom pod¾a osobitného
predpisu71) sú vylúèené rozhodnutia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 71 znie:
„ ) Zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok v znení ne71

skorších predpisov.“.

93. Za § 455 sa vkladá § 455a, ktorý znie:
„§ 455a
(1) Ak je žiadate¾om pod¾a § 10 ods. 4 a 6 fyzická osoba, je povinná na úèely vydania záväznej informácie
uvies• colnému riadite¾stvu svoje rodné èíslo.
(2) Ak je deklarantom fyzická osoba, je na úèely colného konania povinná pod¾a § 77 ods. 1 uvies• colnému
úradu svoje rodné èíslo.
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(3) Ak je žiadate¾om o zapoèítanie poh¾adávok pod¾a
§ 428a fyzická osoba, je na úèely zapoèítania poh¾adávok
povinná uvies• colným orgánom svoje rodné èíslo.“.
94. Za § 459 sa vkladá § 459a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„§ 459a
Postúpenie poh¾adávky
(1) Colný úrad môže postúpi• tretej osobe poh¾adávku,
ktorá vznikla pred 31. decembrom 2002 voèi dlžníkovi,
ktorý je v konkurze. Tre•ou osobou môže by• len právnická osoba so 100 % majetkovou úèas•ou štátu. Táto
osoba poh¾adávku ïalej nemôže postúpi•.
(2) O postúpení poh¾adávky pod¾a odseku 1 uzatvára
colné riadite¾stvo s tre•ou osobou písomnú zmluvu o postúpení poh¾adávky (ïalej len „zmluva“). Súèas•ou tejto
zmluvy je aj vysporiadanie práv zo zabezpeèenia poh¾adávky. Poh¾adávku možno postúpi• len za odplatu.
(3) Colný úrad bez zbytoèného odkladu oznámi postúpenie poh¾adávky dlžníkovi a súdu, ktorý vyhlásil konkurzné konanie.72) Ak splnenie postúpenej poh¾adávky je
zabezpeèené záložným právom, ruèením alebo iným spôsobom, je colný úrad povinný o postúpení poh¾adávky
poda• správu aj osobe, ktorá zabezpeèenie záväzku poskytla.
(4) Právo naklada• s postúpenou poh¾adávkou prechádza na tretiu osobu dòom platnosti zmluvy. Colný
úrad odpíše poh¾adávku zo svojej evidencie ku dòu platnosti zmluvy.
(5) Colný úrad je povinný odovzda• tretej osobe všetky
doklady a poskytnú• všetky potrebné informácie, ktoré
sa týkajú postúpenej poh¾adávky.
(6) Odplata za postúpenie poh¾adávky pod¾a odseku 2
je príjmom štátneho rozpoètu.
(7) Na postúpenie poh¾adávky pod¾a tohto zákona sa
ustanovenia všeobecného predpisu73) nepoužijú.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 72 a 73 znejú:
„72) § 7 ods. 4 zákona è. 328/1991 Zb. v znení zákona è. 238/2000
73

Z. z.

) § 524 až 530 Obèianskeho zákonníka.“.

95. Slová „zrejmá nedbanlivos•“ vo všetkých tvaroch
sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „nedbanlivos•“ v príslušnom tvare.
96. Doterajšia príloha è. 1 sa oznaèuje ako príloha
è. 1a a nová príloha è. 1 znie:
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„Príloha è. 1
k zákonu è. 238/2001 Z. z.
v znení neskorších predpisov

OHLÁSENIE PRI DOVOZE A VÝVOZE BANKOVIEK A MINCÍ,
CESTOVNÝCH ŠEKOV A INÝCH PEÒAŽNÝCH POUKÁŽOK
Ohlásenie
Osoba povinná pod¾a § 9a ods.1 a 2
zákona è. 238/2001 Z. z. v znení
neskorších predpisov

Vstup do Slovenskej republiky

Áno/Nie (+)

Výstup zo Slovenskej republiky

Áno/Nie (+)

Meno a priezvisko
Adresa trvalého pobytu
Štátna príslušnos•
Dátum narodenia
Miesto narodenia

Vlastník peòažných prostriedkov
(ak sa prevážajú pre inú osobu)

Meno a priezvisko
Adresa trvalého pobytu
Štátna príslušnos•

Predpokladaný príjemca peòažných
prostriedkov

Meno a priezvisko
Adresa trvalého bydliska
Štátna príslušnos•
(+)

Peòažné prostriedky

Bankovky, mince

Áno/Nie

Cestovné šeky/poštové šeky

Áno/Nie

Iné nedefinované peòažné
prostriedky
(napríklad obchodovate¾né
cenné papiere a iné ceniny)

Áno/Nie

Celkom
v EUR:
Úèel použitia peòažných prostriedkov
Trasa prepravy

Krajina pôvodu
Krajina výstupu
Krajina urèenia

Doprava

(+) Nehodiace sa preškrtnú•.

Letecká

Áno/Nie (+)

Námorná

Áno/Nie (+)

Cestná

Áno/Nie (+)

Železnièná

Áno/Nie (+)

Poštou

Áno/Nie (+)

Množstvo

Mena
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Týmto vyhlasujem, že prevážam/zasielam (+) peòažné prostriedky v celkovej hodnote ............................ EUR.
Miesto a dátum

Meno a priezvisko
Podpis

UPOZORNENIE:
Ak osoba povinná pod¾a § 9a zákona è. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov uvedie nepresné
alebo neúplné údaje, ohlasovacia povinnos• sa považuje za nesplnenú [§ 439 písm. s) Colného zákona].“.
97. Za prílohu è. 20 sa vkladá príloha è. 20a, ktorá znie:
„Príloha è. 20a
k zákonu è. 238/2001 Z. z.
v znení neskorších predpisov

Vzor záruènej listiny na zabezpeèenie colného dlhu poskytnutím záruky inou osobou ako bankou
alebo poboèkou zahraniènej banky, alebo pois•ovòou, alebo poboèkou zahraniènej pois•ovne

ZÁRUÈNÁ LISTINA

1. Obchodné meno (meno a priezvisko) ....................................................................................................................
sídlo (adresa trvalého pobytu) ..................................................................................................................................
IÈO ...........................................................................................................................................................................
zastúpený .............................................................................................................................. (ïalej len „ruèite¾“)
sa týmto záruèným vyhlásením zaväzuje Colnej správe Slovenskej republiky, že spoloène a nerozdielne s dlžníkom
splní colný dlh alebo jeho èas• zabezpeèenú zárukou zložený z cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze tovaru
alebo v súvislosti s dovozom (s výnimkou pokút), ako aj z úrokov vymeraných colnými úradmi a tvoriacich príslušenstvo colného dlhu. Záruka sa týka colného dlhu, ktorý vznikol alebo vznikne v súvislosti s prepustením tovaru do
režimu
..................................................................................................................................................................................
bez oh¾adu na miesto, kde colný dlh vznikol, a na to, ktorý colný úrad ho vymeral.
2. Ruèite¾ sa zaväzuje splni• colný dlh v lehote 10 kalendárnych dní odo dòa doruèenia výzvy na zaplatenie, ak sám
alebo iná osoba pred uplynutím lehoty nepreukáže colnému úradu, ktorý colný dlh vymeral, že sa podmienky režimu
uvedeného v bode 1 neporušili.
3. Toto záruèné vyhlásenie sa vz•ahuje na prípady, pri ktorých ruèite¾ potvrdí na colnom vyhlásení podanom na Colnom úrade
..................................................................................................................................................................................
alebo na inom mieste v obvode colného úradu, že spoloène a nerozdielne s dlžníkom splní dlh, ktorý vznikol alebo by
mohol vzniknú• pri dovoze alebo v súvislosti s dovozom tovaru. Pre ruèite¾a je záväzné od okamihu potvrdenia colného vyhlásenia.
4. Záväzok z tejto záruènej listiny platí odo dòa prijatia záruèného vyhlásenia colným úradom.
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Dòa .....................................................

....................................
Odtlaèok peèiatky ruèite¾a
..................................
Podpis ruèite¾a
Záruku prijal Colný úrad .........................................................................................................................................
dòa ...................................
.......................................
Odtlaèok peèiatky
colného úradu
.............................................
Podpis povereného colníka “.

Èl. II

„c) vykonáva doh¾ad nad dodržiavaním osobitných predpisov,4a)“.

Zákon è. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov
a o zmene a doplnení niektorých ïalších zákonov v znení zákona è. 54/1999 Z. z., zákona è. 337/1999 Z. z., zákona è. 417/2000 Z. z., zákona è. 328/2002 Z. z., zákona è. 664/2002 Z. z. a zákona è. 251/2003 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:
„4a) Napríklad zákon è. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerál-

1. V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Obèan je na úèely prijímacieho konania povinný
uvies• služobnému úradu svoje rodné èíslo.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa oznaèujú ako odseky 4
až 9.
2. V § 44 ods. 7 sa za slová „prednášate¾skú èinnos•“
vkladá èiarka a slová „prekladate¾skú èinnos•“.
Èl. III

nych olejov v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 6 ods. 3 sa za písmeno q) vkladajú nové písmená r) a s), ktoré znejú:
„r) zodpovedá za jednotné uplatòovanie osobitných
predpisov4a) colnou správou a dáva podnety na ich
zmeny,
s) informuje daòové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní,4a)“.
Doterajšie písmená r) a s) sa oznaèujú ako písmená t)
a u).
3. V § 7 ods. 3 sa za písmeno q) vkladá nové písmeno r),
ktoré znie:
„r) informuje daòové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní,4a)“.

Zákon è. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy
v colníctve v znení zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 166/2003 Z. z. a zákona è. 250/2003 Z. z. sa dopåòa
takto:

Doterajšie písmeno r) sa oznaèuje ako písmeno s).

1. V § 3 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:

Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. decembra 2003
s výnimkou èl. I bodov 4, 73, 75, 93 a 94, ktoré nadobúdajú úèinnos• 1. januára 2004.

Èl. IV

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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465
ZÁKON
z 23. októbra 2003
o zriadení Univerzity J. Selyeho v Komárne a o doplnení zákona è. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§2

Èl. I

Vyuèovacími jazykmi Univerzity J. Selyeho sú maïarský jazyk, slovenský jazyk a iné jazyky.

§1

Èl. II

1. Zriaïuje sa verejná vysoká škola1) s názvom Univerzita J.
Selyeho.

Zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 209/2002 Z. z.,
zákona è. 401/2002 Z. z. a zákona è. 442/2003 Z. z. sa dopåòa
takto:

2. Univerzita J. Selyeho je univerzitná vysoká škola.2)

3. Sídlo Univerzity J. Selyeho je Komárno.
4. Na Univerzite J. Selyeho sa zriaïujú:
a) ekonomická fakulta,
b) pedagogická fakulta,
c) reformovaná teologická fakulta.

V prílohe è. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „Univerzita J.
Selyeho“.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2004.

Ru dolf Schus ter v. r.
Pa vol Hru šov ský v. r.
Mi ku láš Dzu rin da v. r.

1

) § 5 ods. 1 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 2 ods. 13 a 14 zákona è. 131/2002 Z. z.

2
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466
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 11. novembra 2003,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 251/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona
v znení vyhlášky è. 519/2001 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode
s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky,
Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 65 ods. 8 zákona è. 238/2001 Z. z. Colný zákon (ïalej len „Colný zákon“) a po dohode so
Štatistickým úradom Slovenskej republiky pod¾a § 455
ods. 2 Colného zákona ustanovuje:
Èl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 251/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona v znení vyhlášky è. 519/2001
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V prílohe è. 14 prvom ståpci (II. Úsek štátnej hranice s Maïarskou republikou, Železnièné colné priechody) tre•om bode v ståpci Dovoz tovaru podliehajúceho
spotrebnej dani3) a hroznového muštu, ak nejde o tovar
neobchodného charakteru sa za slovom „celoroène“ vypúš•a bodkoèiarka a slová „platí do 31. 12. 2002“.
2. V prílohe è. 14 prvom ståpci (V. Úsek štátnej hranice s Èeskou republikou, Cestné colné priechody) dvanástom bode a trinástom bode sa v ståpci Preprava nebezpeèných vecí dopåòa slovo „celoroène“.

3. V prílohe è. 14 poznámke pod èiarou k odkazu 3 sa
citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uh¾ovodíkových
palív a mazív v znení neskorších predpisov“ nahrádza
citáciou „zákon è. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani
z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov“.
4. V prílohe è. 21 I. èasti oddiele A (Colné formality
pri vývoze a tranzite) siedmom bode sa slová „Možno
uvies•“ nahrádzajú slovami „Uvádza sa“.
5. V prílohe è. 21 I. èasti oddiele C (Colné formality
pri dovoze) siedmom bode sa slová „Možno uvies•“ nahrádzajú slovami „Uvádza sa“.
6. V prílohe è. 21 I. èasti oddiele C (Colné formality
pri dovoze) tridsiatom prvom bode poslednom odseku
prvej vete sa slovo „a“ nahrádza èiarkou a na konci sa
pripájajú slová „a úèel použitia tovaru, ak má vplyv na
urèenie sadzby dane“.
7. V prílohe è. 21 poznámke pod èiarou k odkazu 7 sa
citácia „§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uh¾ovodíkových
palív a mazív v znení zákona è. 254/2000 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 6 zákona è. 239/2001 Z. z. o spotrebnej
dani z minerálnych olejov“.
8. V prílohe è. 22 II. èas• znie:

„II. ÈAS•

GEONOM8)
Skrátený slovenský názov
Anglický názov
Kódy
AD (043) Andorra
Andorra
AE
(647) Spojené arabské emiráty
United Arab Emirates
AF
AG
AI
AL
AM
AN

(660)
(459)
(446)
(070)
(077)
(478)

Afganistan
Antigua a Barbuda
Anguilla
Albánsko
Arménsko
Holandské Antily

AO

(330) Angola

Afghanistan
Antigua and Barbuda
Anguilla
Albania
Armenia
Netherlands Antilles
Angola

Poznámky
Abú Zabí, Dubaj, Šardžá, Adžmán, Umm
al-Kuvajn, Rás al-Chajmá a Fudžajra

Curaçao, Bonaire, St. Eustatius, Saba
a južná èas• St. Martina
vrátane Cabindy
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AQ

(891) Antarktída

Antarctica

AR
AS
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BY
BZ
CA
CC

(528)
(830)
(038)
(800)
(474)
(078)
(093)
(469)
(666)
(017)
(236)
(068)
(640)
(328)
(284)
(413)
(703)
(516)
(508)
(453)
(675)
(892)
(391)
(073)
(421)
(404)
(833)

CD

(322) Kongo (býv. Zair)

CF
CG
CH

(306) Stredoafrická republika
(318) Kongo
(039) Švajèiarsko

Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
Barbados
Bangladesh
Belgium
Burkina Faso
Bulgaria
Bahrain
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei Darussalam
Bolivia
Brazil
Bahamas
Bhutan
Bouvet Island
Botswana
Belarus
Belize
Canada
Cocos Island (or Keeling
Islands)
Congo (Democratic
Republic of)
Central African Republic
Congo
Switzerland

CI
CK
CL
CM
CN

(272)
(837)
(512)
(302)
(720)

Pobrežie Slonoviny
Cookove ostrovy
Èile
Kamerun
Èína

CO
CR
CU
CV
CX
CY

(480)
(436)
(448)
(247)
(834)
(600)

Kolumbia
Kostarika
Kuba
Kapverdy
Vianoèný ostrov
Cyprus

Argentína
Americká Samoa
Rakúsko
Austrália
Aruba
Azerbajdžan
Bosna a Hercegovina
Barbados
Bangladéš
Belgicko
Burkina
Bulharsko
Bahrajn
Burundi
Benin
Bermudy
Brunej
Bolívia
Brazília
Bahamy
Bhután
Bouvetov ostrov
Botswana
Bielorusko
Belize
Kanada
Kokosové ostrovy

Côte ï Ivoire
Cook Islands
Chile
Cameroon
China (People’s Republic
of)
Colombia
Costa Rica
Cuba
Cape Verde
Christmas Island
Cyprus

Èiastka 201

územie južne od 60° južnej zemepisnej
šírky; nezahàòa Francúzske južné územia
(TF), Bouvetov ostrov (BV), Južnú Georgiu a Južné Sandwichove ostrovy (GS)

vrátane nemeckého územia Büsingen
a talianskej samosprávnej obce Campione
d‘Italia
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CZ
DE

(061) Èesko
(004) Nemecko

Czech Republic
Germany

DJ
DK
DM
DO
DZ
EC
EE
EG
ER
ES

(338)
(008)
(460)
(456)
(208)
(500)
(053)
(220)
(336)
(011)

Džibutsko
Dánsko
Dominika
Dominikánska republika
Alžírsko
Ekvádor
Estónsko
Egypt
Eritrea
Španielsko

Djibouti
Denmark
Dominica
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Estonia
Egypt
Eritrea
Spain

ET
FI
FJ
FK
FM

(334)
(032)
(815)
(529)
(823)

Etiópia
Fínsko
Fidži
Falklandy
Mikronézia

FO
FR

(041) Faerské ostrovy
(001) Francúzsko

GA
GB

(314) Gabon
(006) Spojené krá¾ovstvo

GD
GE
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS

(473)
(076)
(276)
(044)
(406)
(252)
(260)
(310)
(009)
(893)

GT
GU
GW
GY
HK

(416)
(831)
(257)
(488)
(740)

HM

(835) Heardov ostrov

HN
HR
HT
HU
ID

(424)
(092)
(452)
(064)
(700)

Ethiopia
Finland
vrátane ostrovov Åland
Fiji
Falkland Islands
Micronesia (Federated Sta- Chuuk, Kosrae, Pohnpei a Yap
tes of)
Faroe Islands
France
vrátane Monaka a francúzskych zámorských departmánov (Francúzska Guyana,
Guadeloupe, Martinik a Réunion)
Gabon
United Kingdom
Ve¾ká Británia, Severné Írsko, Normanské ostrovy a ostrov Man
Grenada
vrátane južných Grenadín
Georgia
Ghana
Gibraltar
Greenland
Gambia
Guinea
Equatorial Guinea
Greece
South Georgia and South
Sandwich Islands
Guatemala
Guam
Guinea-Bissau
Guyana
Hong Kong
Hongkong, osobitná administratívna
oblas• Èíny
Heard Island and McDonald Islands
Honduras
vrátane Labutích ostrovov
Croatia
Haiti
Hungary
Indonesia

Grenada
Gruzínsko
Ghana
Gibraltár
Grónsko
Gambia
Guinea
Rovníková Guinea
Grécko
Južná Georgia a Južné
Sandwichove ostrovy
Guatemala
Guam
Guinea-Bissau
Guyana
Hongkong

Honduras
Chorvátsko
Haiti
Maïarsko
Indonézia

vrátane ostrova Helgoland; bez územia
Büsingen

vrátane ostrovov Galapágy

vrátane Baleárskych ostrovov a Kanárskych ostrovov; bez Ceuty a Melilly
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IE
IL
IN
IO

(007)
(624)
(664)
(357)

Írsko
Izrael
India
Britské indickooceánske
územie
Irak
Irán
Island
Taliansko

Ireland
Israel
India
British Indian Ocean Territory
Iraq
Iran (Islamic Republic of)
Iceland
Italy

IQ
IR
IS
IT

(612)
(616)
(024)
(005)

JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP

(464)
(628)
(732)
(346)
(083)
(696)
(812)
(375)
(449)
(724)
(728)
(636)
(463)
(079)
(684)

Jamajka
Jordánsko
Japonsko
Keòa
Kirgizsko
Kambodža
Kiribati
Komory
Svätý Krištof
Kórejská ¾udovodemokratická republika
Kórejská republika
Kuvajt
Kajmanie ostrovy
Kazachstan
Laos

LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MD
MG
MH
MK1

(604)
(465)
(037)
(669)
(268)
(395)
(055)
(018)
(054)
(216)
(204)
(074)
(370)
(824)
(096)

Libanon
Svätá Lucia
Lichtenštajnsko
Srí Lanka
Libéria
Lesotho
Litva
Luxembursko
Lotyšsko
Líbya
Maroko
Moldavsko
Madagaskar
Marshallove ostrovy
Macedónsko

ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS

(232)
(676)
(716)
(743)
(820)
(228)
(470)

Mali
Mjanmarsko
Mongolsko
Macao
Severné Mariány
Mauritánia
Montserrat

Jamaica
Jordan
Japan
Kenya
Kyrgyzstan
Cambodia
Kiribati
Comoros
St Kitts and Nevis
Korea (Democratic People’s
Republic of)
Korea (Republic of)
Kuwait
Cayman Islands
Kazakhstan
Lao (People’s Democratic
Republic)
Lebanon
St Lucia
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Lithuania
Luxembourg
Latvia
Libyan Arab Jamahiriya
Morocco
Moldova (Republic of)
Madagascar
Marshall Islands
Former Yugoslav Republic
of Macedonia
Mali
Myanmar
Mongolia
Macao
Northern Mariana Islands
Mauritania
Montserrat

KR
KW
KY
KZ
LA
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Èagoské ostrovy

vrátane Livigna; nezahàòa samosprávnu
obec Campione d’Italia

Anjouan, Grande Comore a Mohéli
èasto uvádzaná ako Severná Kórea
èasto uvádzaná ako Južná Kórea

bývalá Barma
osobitná administratívna oblas• Èíny
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MT
MU

(046) Malta
(373) Maurícius

Malta
Mauritius

MV
MW
MX
MY

(667)
(386)
(412)
(701)

Maldives
Malawi
Mexico
Malaysia

MZ
NA
NC

(366) Mozambik
(389) Namíbia
(809) Nová Kaledónia

Mozambique
Namibia
New Caledonia

NE
NF
NG
NI
NL
NO

(240)
(836)
(288)
(432)
(003)
(028)

Niger
Norfolk
Nigéria
Nikaragua
Holandsko
Nórsko

Niger
Norfolk Island
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway

NP
NR
NU
NZ
OM
PA
PE
PF

(672)
(803)
(838)
(804)
(649)
(442)
(504)
(822)

Nepál
Nauru
Niue
Nový Zéland
Omán
Panama
Peru
Francúzska Polynézia

Nepal
Nauru
Niue
New Zealand
Oman
Panama
Peru
French Polynesia

PG

(801) Papua-Nová Guinea

Papua New Guinea

PH
PK
PL
PM
PN

(708)
(662)
(060)
(408)
(813)

Philippines
Pakistan
Poland
Saint Pierre and Miquelon
Pitcairn

PS

(625) Palestína

Occupied Palestinian Territory

PT
PW
PY
QA
RO
RU

(010)
(825)
(520)
(644)
(066)
(075)

Portugal
Palau
Paraguay
Qatar
Romania
Russian Federation

Maldivy
Malawi
Mexiko
Malajzia

Filipíny
Pakistan
Po¾sko
Saint Pierre a Miquelon
Pitcairnove ostrovy

Portugalsko
Palau
Paraguaj
Katar
Rumunsko
Rusko
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vrátane ostrova Gozo a Comino
Maurícius, ostrov Rodrigues, ostrov
Agalega a Cargados Carajos

polostrovná Malajzia a východná Malajzia
(Sarawak, Sabah a Labuan)

vrátane ostrovov Loyalty (Maré, Lifou
a Ouvéa)

vrátane Kukurièných ostrovov
vrátane súostrovia Špicbergy a ostrova
Jan Mayen

vrátane bývalého prieplavového pásma
Markézy, Ostrovy Spoloènosti (vrátane
Tahiti), ostrovy Tuamotu, Gambierove
ostrovy a tiež ostrov Clipperton
východná èas• Novej Guiney; Bismarckovo súostrovie (vrátane ostrovov Birara,
resp. New Britain a New Ireland, Lavongaia, resp. Nový Hanover) a Ostrovy admirality; Šalamúnove ostrovy (Bougainville a Buka); Trobriandske ostrovy, ostrov
Woodlark; D’Entrecasteauxove ostrovy
a Louisiady

vrátane ostrovov Ducie, Henderson
a Oeno
Predjordánsko (západný breh)
(vrátane východného Jeruzalema)
a pásmo Gazy
vrátane Azor a Madeiry
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RW
SA
SB
SC

(324)
(632)
(806)
(355)

Rwanda
Saudská Arábia
Šalamúnove ostrovy
Seychely

Rwanda
Saudi Arabia
Solomon Islands
Seychelles

SD
SE
SG
SH

(224)
(030)
(706)
(329)

Sudán
Švédsko
Singapur
Svätá Helena

Sudan
Sweden
Singapore
Saint Helena

SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TF

(091)
(063)
(264)
(047)
(248)
(342)
(492)
(311)
(428)
(608)
(393)
(454)
(244)
(894)

Slovinsko
Slovensko
Sierra Leone
San Maríno
Senegal
Somálsko
Surinam
Svätý Tomáš
Salvádor
Sýria
Svazijsko
Turks a Caicos
Èad
Francúzske južné územia

Slovenia
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Senegal
Somalia
Suriname
São Tomé and Príncipe
El Salvador
Syrian Arab Republic
Swaziland
Turks and Caicos Islands
Chad
French Southern Territories

TG
TH
TJ
TK
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW

(280)
(680)
(082)
(839)
(626)
(080)
(212)
(817)
(052)
(472)
(807)
(736)

Togo
Thajsko
Tadžikistan
Tokelau
Východný Timor
Turkménsko
Tunisko
Tonga
Turecko
Trinidad a Tobago
Tuvalu
Taiwan

Togo
Thailand
Tajikistan
Tokelau
East Timor
Turkmenistan
Tunisia
Tonga
Turkey
Trinidad and Tobago
Tuvalu
Taiwan

TZ

(352) Tanzánia

UA
UG
UM

(072) Ukrajina
(350) Uganda
(832) Menšie od¾ahlé ostrovy
USA

Tanzania
(United Republic of)
Ukraine
Uganda
United States Minor
Outlying Islands

US
UY

(400) Spojené štáty
(524) Uruguaj

United States
Uruguay
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ostrovy Mahé, Praslin, La Digue, Frégate
a Silhouette; Amiranty (vrátane ostrovov
Desroches, Alphonse, Platte a Coëtivy);
ostrovy Farquhar, ostrov Providence;
ostrovy Aldabra a Cosmoledo

vrátane ostrova Ascension a ostrovov
Tristan da Cunha

vrátane ostrovov Kergueleny, ostrova
Nový Amsterdam, Ostrova svätého Pavla,
Crozetových ostrovov

samostatné colné územie Taiwan,
Penghu, Kinmen a Mazu
Tanganika, ostrov Zanzibar a Pemba

vrátane ostrovov Baker, Howland, Jarvis,
atolu Johnston, útesu Kingman Reff,
Midwayských ostrovov, ostrova Navassa,
atolu Palmyra a ostrova Wake
vrátane Portorika
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UZ
VA
VC

(081) Uzbekistan
(045) Vatikán
(467) Svätý Vincent

VE
VG
VI

(484)
(468)
(457)

VN
VU
WF
WS
XC
XL

(690)
(816)
(811)
(819)
(021)
(023)

YE

(653)

YT
YU
ZA
ZM
ZW

(377)
(094)
(388)
(378)
(382)
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Uzbekistan
Holy See
St Vincent and the Grenadines
Venezuela
Venezuela
Britské Panenské ostrovy
Virgin Islands (British)
Americké Panenské ostrovy Virgin Islands (United States of America)
Vietnam
Vietnam
Vanuatu
Vanuatu
Wallis a Futuna
Wallis and Futuna
Samoa
Samoa
bývalá Západná Samoa
Ceuta
Ceuta
Melilla
Melilla
vrátane ostrovov Peñón de Vélez de la
Gomerra, Peñón de Alhucemas
a ostrovov Chafarinas
Jemen
Yemen
bývalá Jemenská arabská republika
a Demokratický Jemen
Mayotte
Mayotte
Grande-Terre a Pamandzi
Srbsko a Èierna Hora
Serbia and Montenegro
Južná Afrika
South Africa
Zambia
Zambia
Zimbabwe
Zimbabwe

Vysvetlivky:
1

Doèasný kód, ktorý neovplyvní definitívny názov krajiny a ktorý jej bude pridelený po uzavretí rokovaní prebiehajúcich v Organizácii Spojených národov.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

„8) Vyhláška

Èl. II

Štatistického
úradu
Slovenskej
republiky
è. 196/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Geonomenklatúra krajín
a území pre štatistiku zahranièného obchodu (SK-GEONOM).“.

Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. decembra
2003.

Vlas ti mil Pod strán sky v. r.
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467
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 7. novembra 2003
o sumách stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 5 ods. 2 zákona è. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách ustanovuje:

a) 80 Sk pre èasové pásmo 5 hodín až 12 hodín,
b) 122 Sk pre èasové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c) 188 Sk pre èasové pásmo nad 18 hodín.

§1

§2

Sumy stravného pre èasové pásma sú

Toto opatrenie nadobúda úèinnos• dòom vyhlásenia.

¼u do vít Ka ník v. r.
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468
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve
opatrenie z 11. novembra 2003 è. 21378/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup úètovania pri prechode zo
sústavy jednoduchého úètovníctva do sústavy podvojného úètovníctva a postup úètovania pri prechode zo
sústavy podvojného úètovníctva do sústavy jednoduchého úètovníctva pre podnikate¾ov a úètovné jednotky,
ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú èinnos•, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpeèenie a udržanie príjmov na úèely zistenia základu dane z príjmov a ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 è. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a podrobnosti o usporiadaní, oznaèovaní položiek úètovnej závierky,
obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov urèených z úètovnej závierky na zverejnenie pre úètovné
jednotky úètujúce v sústave jednoduchého úètovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne
zárobkovú èinnos•, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpeèenie a udržanie príjmov na úèely zistenia základu dane z príjmov.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. marca 1994 è. 65/96/1994
o záväznosti postupov úètovania pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 563/1991 Zb. o úètovníctve (oznámenie è. 56/1994 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos• 1. decembra 2003.
Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 18/2003 a možno doò nazrie• na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

