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503
ZÁKON
z 24. októbra 2003
o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Tento zákon upravuje navrátenie vlastníctva k pozemkom, ktoré nebolo vydané pod¾a osobitného predpisu.1) Vlastnícke právo sa vracia k pozemkom, ktoré tvoria
a) po¾nohospodársky pôdny fond alebo do neho patria,2)
b) lesný pôdny fond.3)
§2
(1) Právo na navrátenie vlastníctva k pozemku pod¾a
tohto zákona môže uplatni• oprávnená osoba, ktorá je
obèanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na
jej území a ktorej pozemok prešiel na štát alebo na inú
právnickú osobu v období od 25. februára 1948 do
1. januára 1990 (ïalej len „rozhodujúce obdobie“) spôsobom uvedeným v ustanovení § 3.
(2) Ak osoba, ktorej vlastníctvo k pozemku prešlo
v rozhodujúcom období do vlastníctva štátu alebo inej
právnickej osoby v prípadoch uvedených v ustanovení
§ 3, zomrela pred uplynutím lehoty uvedenej v ustanovení § 5 alebo ak bola pred uplynutím tejto lehoty vyhlásená za màtvu, sú oprávnenými osobami štátni obèania Slovenskej republiky, fyzické osoby v tomto
poradí:
a) dediè zo závetu, ktorý bol predložený v konaní o dedièstve, ktorý nadobudol celé dedièstvo,
b) dediè zo závetu, ktorý nadobudol dedièstvo, ale len
v miere zodpovedajúcej jeho dedièskému podielu; to
neplatí, ak dedièovi pod¾a závetu pripadli len jednotlivé veci alebo práva; ak bol dediè závetom ustanovený len k urèitej èasti pozemku, na ktorú sa

vz•ahuje povinnos• vydania, je oprávnený len k tejto
èasti pozemku,
c) deti a manžel osoby uvedenej v odseku 1, všetci rovným dielom; ak die•a zomrelo pred uplynutím lehoty uvedenej v ustanovení § 5, sú na jeho mieste
oprávnenými osobami jeho deti, a ak niektoré z nich
zomrelo, jeho deti,
d) rodièia osoby uvedenej v odseku 1,
e) súrodenci osoby uvedenej v odseku 1, a ak niektorý
z nich zomrel, sú na jeho mieste oprávnenými
osobami jeho deti.
(3) V prípadoch uvedených v ustanovení § 3 ods. 1
písm. j) sú oprávnenými osobami aj osoby tam uvedené; ustanovenia odseku 2 písm. c) až e) platia obdobne.
§3
(1) Oprávneným osobám sa navráti vlastníctvo k pozemku, ktorý prešiel na štát alebo na inú právnickú
osobu v dôsledku
a) výroku o prepadnutí majetku, prepadnutí veci alebo zhabaní veci v trestnom konaní, prípadne v trestnom konaní správnom pod¾a skorších predpisov, ak
bol výrok zrušený pod¾a osobitných predpisov,4)
b) odòatia bez náhrady postupom pod¾a zákona
è. 142/1947 Zb. o revízii prvej pozemkovej reformy
alebo pod¾a zákona è. 46/1948 Zb. o novej pozemkovej reforme,
c) postupu pod¾a § 453a Obèianskeho zákonníka alebo pod¾a § 287a zákona è. 87/1950 Zb. o trestnom
konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení zákona
è. 67/1952 Zb.,
d) odòatia bez náhrady postupom pod¾a zákona Slo venskej národnej rady è. 81/1949 Zb. SNR o úprave
právnych pomerov pasienkového majetku bývalých
urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov,
e) vyhlásenia zmluvy o postúpení poh¾adávok pre prípad vys•ahovania (tzv. renunciaèné vyhlásenie),
f) toho, že obèan zdržiavajúci sa v cudzine nehnute¾-

1

) Zákon è. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vz•ahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

§ 37 až 39 zákona Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoloèenstvách v znení neskorších predpisov.
) § 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 307/1992 Zb. o ochrane po¾nohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov.
3
) Zákon è. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.
4
) Zákon è. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.
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nos• zanechal na území Slovenskej republiky alebo
ktorého majetok prešiel na štát pod¾a zákona
è. 183/1950 Zb. o majetku zanechanom na území
Èeskoslovenskej republiky osobami, ktoré optovali
pre Zväz sovietskych socialistických republík a presídlili na jeho územie,
g) zmluvy o darovaní nehnute¾nosti uzavretej darcom
v tiesni,
h) dražobného konania uskutoèneného na úhradu poh¾adávky štátu,
i) súdneho rozhodnutia, ktorým sa vyhlásila za neplatnú zmluva o prevode majetku, ktorou obèan
pred odchodom do cudziny previedol vec na iného,
ak dôvodom neplatnosti bolo opustenie republiky,
prípadne uznanie takejto zmluvy úèastníkmi za neplatnú; v takom prípade je oprávnenou osobou nadobúdate¾ pod¾a uvedenej zmluvy, a to aj ak táto
zmluva nenadobudla úèinnos•,
j) kúpnej zmluvy uzavretej v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,
k) odmietnutia dedièstva v dedièskom konaní urobeného v tiesni,
l) vyvlastnenia za náhradu, ak nehnute¾nos• existuje
a nikdy neslúžila na úèel, na ktorý bola vyvlastnená,
m) vyvlastnenia bez vyplatenia náhrady,
n) znárodnenia vykonaného v rozpore s vtedy platnými
predpismi alebo bez vyplatenia náhrady,
o) prevzatia nehnute¾nosti bez právneho dôvodu,
p) politickej perzekúcie5) alebo postupu porušujúceho
všeobecne uznávané ¾udské práva a slobody,6)
r) odovzdania do vlastníctva družstva pod¾a osobitných predpisov,7)
s) prikázania do užívania právnickej osoby na základe
zákona è. 55/1947 Zb. o pomoci ro¾níkom pri uskutoèòovaní po¾nohospodárskeho výrobného plánu
alebo vládneho nariadenia è. 50/1955 Zb. o niektorých opatreniach na zabezpeèenie po¾nohospodárskej výroby,
t) prevodu na štát spoloène užívaných singulárnych
lesov a lesných družstiev, ak èlenmi družstva boli aj
fyzické osoby; na prevzatie tohto majetku sa použijú
osobitné predpisy.8)
(2) Obdobne sa postupuje aj v prípadoch, keï fyzickej
osobe vznikol nárok8) na vyòatie pozemkov z konfiškácie pod¾a osobitných predpisov.9) Za osoby, ktorým
vznikol nárok na vyòatie pozemkov z konfiškácie pod¾a
osobitných predpisov, treba považova• aj obèanov Slo-
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venskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt na jej území
a ktorým bolo odòaté vlastnícke právo10) k pozemkom
a neboli odsúdení pod¾a osobitných predpisov.11) Ak
tieto pozemky boli už pred rozhodujúcim obdobím pridelené v rámci predpisov o pozemkových reformách,
rieši sa nárok týchto oprávnených osôb pod¾a § 7, ak
došlo k odòatiu prídelu postupom uvedeným v odseku 1.
(3) Ak bolo v období od 1. apríla 1964 do 31. decembra 1989 odòaté vlastnícke právo k pozemku bez vy vlastòovacieho alebo iného rozhodnutia orgánu štátu,
alebo bez registrácie kúpnej zmluvy štátnym notárom,
oprávnená osoba má právo na navrátenie vlastníckeho
práva k pozemku, ak pozemok nebol odòatý, ale zostal
v držbe oprávnenej osoby odo dòa zrušenia vlastníckeho práva v evidencii nehnute¾ností do dòa uplatnenia
práva pod¾a § 5 ods. 1, a ak k tomuto pozemku nebolo
v evidencii nehnute¾ností zapísané vlastnícke právo
štátu, inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(4) Pozemky, pri ktorých prešlo vlastníctvo na štát
alebo na inú právnickú osobu pod¾a odsekov 1 a 2
a pod¾a osobitného predpisu,12) možno vyda• každej
oprávnenej osobe vo výmere najviac 150 ha po¾nohospodárskej pôdy alebo 250 ha všetkej pôdy. Obdobne sa
postupuje, aj ak oprávnenej osobe vznikol ïalší nárok
na navrátenia vlastníctva k pozemku po oprávnenej
osobe, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za màtvu. Do
uvedenej výmery sa zapoèíta výmera pozemkov vydaných tým istým oprávneným osobám pod¾a osobitného
predpisu.
(5) Oprávnená osoba je povinná po navrátení vlast níctva k pozemku zaplati• štátu nedoplatok prídelovej
ceny, za ktorú ju pôvodne získal; obdobne je povinná
vráti• kúpnu cenu alebo náhradu, ktorú jej štát alebo
iná právnická osoba pri prevode pozemku vyplatila,
ako aj náhradu za zhodnotenie pozemku. Lehotu na
zaplatenie urèí obvodný pozemkový úrad.13)
(6) Ak viazli na pozemku ku dòu prevzatia štátom poh¾adávky bánk zabezpeèené na pozemkoch a tieto boli
vyporiadané pod¾a osobitných predpisov, uhradí
oprávnená osoba sumu, ktorú štát takto vyporiadal.
§4
(1) Povinnými osobami sú právnické osoby, ktoré ku
dòu úèinnosti tohto zákona majú k pozemku vo vlast-

5

) § 2 ods. 2 zákona è. 87/1991 Zb.
) § 2 ods. 3 prvá veta zákona è. 87/1991 Zb.
7
) Napríklad zákon è. 49/1959 Zb. o jednotných ro¾níckych družstvách v znení neskorších predpisov, zákon è. 122/1975 Zb. o po¾nohospo6

8

dárskom družstevníctve v znení zákona è. 111/1984 Zb.

) § 37 a nasl. zákona Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb.
9
) Napríklad nariadenie Zboru povereníkov è. 26/1948 Zb. SNR, ktorým sa upravuje vyòatie pôdohospodárskeho majetku osôb maïarskej
10

národnosti z konfiškácie.

) Nariadenie Slovenskej národnej rady è. 104/1945 Zb. SNR o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov,

Maïarov, ako aj zradcov a nepriate¾ov slovenského národa v znení neskorších predpisov.
Dekrét prezidenta republiky è. 108/1945 Zb. o konfiškácii nepriate¾ského majetku a Fondoch národnej obnovy v znení neskorších
predpisov.
11
) Nariadenie Slovenskej národnej rady è. 33/1945 Zb. SNR o potrestaní fašistických zloèincov, okupantov, zradcov a kaloborantov a o zriadení ¾udového súdnictva v znení neskorších predpisov.
12
) Nariadenie Slovenskej národnej rady è. 52/1945 Zb. SNR, ktorým sa zrušujú nadobudnutia nehnute¾ností spadajúcich pod èeskoslovenskú pozemkovú reformu, ktoré sa uskutoènili na území doèasne okupovanom maïarským štátom.
13
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
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níctve Slovenskej republiky právo hospodárenia alebo
právo správy, a po¾nohospodárske družstvá.
(2) Povinná osoba je povinná s pozemkami až do navrátenia vlastníctva k pozemkom oprávnenej osobe naklada• so starostlivos•ou riadneho hospodára14) a ne môže pozemok previes• odo dòa úèinnosti tohto zákona
do vlastníctva iného; takýto úkon je neplatný. Právo na
náhradu škody, ktorú povinná osoba spôsobí oprávnenej osobe porušením týchto povinností, zostáva nedotknuté.
(3) Oprávnená osoba, ktorej bolo navrátené vlastníctvo k pozemku, nemôže proti povinnej osobe uplatòova• iné nároky súvisiace s navrátením vlastníctva k pozemku, než sú uvedené v tomto zákone.
§5
(1) Právo na navrátenie vlastníctva k pozemku môže
uplatni• oprávnená osoba do 31. decembra 2004 na obvodnom pozemkovom úrade, v ktorého obvode vlastnila
pozemok, a zároveò preukáže skutoènosti pod¾a § 3.
Neuplatnením práva v lehote právo zanikne.
(2) Rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemku
alebo rozhodnutie o priznaní práva na náhradu pod¾a
§ 6 ods. 2 a 3 vydá obvodný pozemkový úrad.
(3) Na konanie pod¾a odseku 2 sa vz•ahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní.
(4) Ak je to nevyhnutne potrebné, môže obvodný pozemkový úrad zriadi• alebo zruši• k pozemku, ku ktorému navracia vlastníctvo, vecné bremeno, prípadne uloži• iné opatrenia na ochranu životného prostredia alebo
dôležitých záujmov iných vlastníkov.
(5) Proti rozhodnutiu obvodného pozemkového úra du pod¾a odsekov 3 a 4 možno poda• opravný prostriedok na súde.
§6
(1) Vlastníctvo k pozemkom alebo k jeho èastiam nemožno navráti•, ak
a) pozemok je vo vlastníctve fyzickej osoby,
b) na pozemku sa nachádza cintorín,
c) pozemok sa nachádza v pásme hygienickej ochrany
vodných zdrojov prvého stupòa alebo tvorí koryto
vodného toku, alebo na pozemku sú prírodné lieèivé
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zdroje a zdroje prirodzene sa vyskytujúcich stolových minerálnych vôd,15)
d) pozemok bol po prechode alebo prevode do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby zastavaný,
e) na pozemku bola zriadená záhradková alebo chatová osada,16) botanická záhrada a arborétum zamerané na záchranu a zachovanie genefondu, š¾achtite¾ská plocha na š¾achtenie nových druhov a odrôd
rastlín alebo les urèený na lesný výskum,17)
f) na pozemku sú telovýchovné zariadenia a športové
zariadenia, alebo
g) pozemok je pod¾a schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho územného celku urèený na
vyvlastnenie vo verejnom záujme.18)
(2) V prípade uvedenom v odseku 1 sa oprávnenej
osobe prevedú bezodplatne do vlastníctva iné pozemky
vo vlastníctve štátu v primeranej výmere a bonite,
v akej boli jej pôvodné pozemky, a to ak možno v tej istej
obci, v ktorej sa nachádza prevažná èas• pôvodných pozemkov, ak s tým oprávnená osoba súhlasí, alebo
oprávnenej osobe sa poskytne finanèná náhrada.
(3) Ak pod¾a osobitných predpisov došlo po prechode
alebo prevode do vlastníctva štátu alebo inej právnickej
osoby k obmedzeniu užívania pozemku tým, že pozemok alebo jeho èas• je urèený na obranu štátu19) alebo
je urèený na •ažbu nerastov,20) alebo sa stal pod¾a osobitných predpisov21) súèas•ou lesného pôdneho fondu
v národnom parku, alebo je na území chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, chráneného krajinného prvku, chráneného vtáèieho územia, navrhovaného územia európskeho významu, alebo ich
ochranného pásma s tretím alebo štvrtým stupòom
ochrany, alebo š¾achtite¾skej plochy, je na vôli opráv nenej osoby, èi bude požadova• vydanie vlastníctva
k pôvodnému pozemku alebo prevod iného pozemku vo
vlastníctve štátu. Ak oprávnená osoba požiada o pre vod iného pozemku, postupuje sa pod¾a odseku 2.
(4) Pod¾a odseku 3 sa postupuje aj v prípadoch, keï
došlo k obmedzeniu užívania pozemku pod¾a osobitného predpisu21) po navrátení vlastníctva k pozemku pod¾a osobitného predpisu.1)
(5) Pozemky, ktoré sa prevedú oprávneným osobám
za ich pôvodný pozemok, poskytne Slovenský pozemkový fond, ak pôvodný pozemok bol súèas•ou po¾nohospodárskeho pôdneho fondu alebo spoloènej nehnute¾nosti, alebo ich poskytne štátna organizácia lesného

14

) § 8 zákona Slovenskej národnej rady è. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Národ-

15

)

16

)
)
18
)
19
)
17

20

)

21

)

nej rady Slovenskej republiky è. 183/1993 Z. z.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Èl. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
Zákon è. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení zákona è. 245/2003 Z. z.
§ 43e zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 23 zákona è. 61/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 108 ods. 2 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 6 a 7 zákona è. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona è. 498/1991 Zb. a zákona
è. 558/2001 Z. z.
Zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov.
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hospodárstva, ak pôvodný pozemok bol súèas•ou les ného pôdneho fondu. Finanènú náhradu za pôvodné
pozemky, ku ktorým sa vlastníctvo nevracia a za ktoré
nebol poskytnutý náhradný pozemok, poskytne Slovenský pozemkový fond.
§7
Ak dôjde k súbehu práv oprávnených osôb pod¾a § 3
ods. 1, prislúcha právo na navrátenie vlastníctva k pôvodným pozemkom tej z nich, ktorá svoje vlastníctvo
stratila v dôsledku jednostranného aktu štátu. Ak týmto spôsobom stratilo svoje vlastníctvo postupne viac
oprávnených osôb, prislúcha toto právo tej z nich, ktorá vlastníctvo stratila skôr, ak sa nedohodnú inak.
Ostatné oprávnené osoby majú v takom prípade právo
na prevod pozemkov pod¾a § 6 ods. 2, prípadne na finanènú náhradu.
§8
(1) Oprávnená osoba, ktorá nadobudla vlastníctvo
k pozemku pod¾a tohto zákona, vstupuje do práv a povinností doterajšieho prenajímate¾a pozemku.
(2) Dane a poplatky súvisiace s prevodom alebo prechodom pozemkov pod¾a tohto zákona sa nevyberajú.
(3) Pri presadzovaní práva pod¾a tohto zákona sú
dotknuté orgány štátnej správy a právnické osoby pod¾a § 4 ods. 1 povinné poskytnú• tomu, kto tvrdí, že je
oprávnenou osobou, pomoc najmä tým, že jej poskytujú výpisy z evidencie a kópie listín, ako aj iné prostriedky, ktoré môžu prispie• k objasneniu veci.
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è. 193/2001 Z. z. a zákona è. 419/2002 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 15 sa dopåòa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3) Do jedného roka odo dòa nadobudnutia vlastníctva pozemkov štátom pod¾a odseku 1 a 2 prechádzajú
tieto pozemky do vlastníctva tej obce, v ktorej katastrálnom území sa nachádzajú, ak pod¾a schválenej
územnoplánovacej dokumentácie31b) vyššieho územného celku nie sú urèené na výstavbu objektov a infraštruktúry celospoloèenského významu. Podkladom na
zápis do katastra nehnute¾ností je delimitaèný protokol, ktorý obsahuje oznaèenie pozemkov pod¾a údajov
katastra nehnute¾ností a ktorý je uzatvorený medzi
fondom, štátnou organizáciou lesného hospodárstva
a príslušnou obcou.
(4) Pozemky, na ktoré boli uplatnené nároky pod¾a
osobitného predpisu,31c) neprechádzajú do vlastníctva
obce pod¾a odseku 3, kým o týchto nárokoch nebude
právoplatne rozhodnuté.
(5) Pozemky, ktoré prešli do vlastníctva obce pod¾a
odseku 3, nemôže obec do desiatich rokov od úèinnosti
tohto zákona previes• do vlastníctva iného a ani zriadi•
k nim záložné právo; takýto úkon je neplatný.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 31b a 31c znejú:
„31b) § 20 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
31c

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

) Zákon è. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom

a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

2. Za § 16 sa vkladá nový § 16a, ktorý znie:

Èl. II

„§ 16a

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 131/1996 Z. z., zákona è. 80/1998, zákona è. 219/2000 Z. z., zákona

Na nájom pôdy, ktorá prešla do vlastníctva obce pod¾a § 15 ods. 3 a 4, sa primerane vz•ahujú ustanovenia
osobitného predpisu.31c)“.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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504
ZÁKON
z 24. októbra 2003
o nájme po¾nohospodárskych pozemkov, po¾nohospodárskeho podniku
a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS•
NÁJOM POZEMKU
NA PO¼NOHOSPODÁRSKE ÚÈELY
§1
(1) Nájomná zmluva o nájme po zemku na po¾nohospodárske úèe ly sa spravuje ustanoveniami osobitného predpisu1) o nájomnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak; rovnako sa to vz•ahuje na podnájom.
(2) Pozemok na úèely tohto zákona je taký pozemok,
ktorý tvorí po¾nohospodársky pôdny fond alebo do
neho patrí,2) alebo èas• tohto pozemku, ako aj iný pozemok prenechaný na po¾nohospodárske úèely alebo
èas• tohto pozemku; ustanovenia osobitného predpisu
tým nie sú dotknuté.
§2

sobil, a nemožno predpoklada•, že by ich odvrátil alebo
ich následky mohol odvráti• alebo prekona•, a v dôsledku
ktorých nemohol nájomca prenajatý pozemok používa•
na po¾nohospodárske úèely alebo nemohol dosiahnu•
žiadny výnos v príslušnom kalendárnom roku, nie je povinný plati• nájomné. Ak z týchto dôvodov úžitky z prenajatého pozemku klesli pod polovicu bežného výnosu, má
nájomca právo na primeranú z¾avu z nájomného. Náhrady a príspevky z verejných prostriedkov prijaté nájomcom v súvislosti s mimoriadnymi okolnos•ami sa pripoèítajú k úžitkom z prenajatého pozemku.
§6
Zmluvu o nájme pozemku na po¾nohospodárske úèely
dohodnutú na neurèitý èas možno vypoveda• k 1. novembru. Výpovedná lehota je jeden rok, ak sa nedohodne inak.
DRUHÁ ÈAS•
NÁJOM POZEMKU NA PO¼NOHOSPODÁRSKE
ÚÈELY PRI PREVÁDZKOVANÍ PODNIKU

Nájomca pozemku prenechaného na po¾nohospodárske úèely2) je oprávnený bra• z neho aj úžitky.

§7

§3

(1) Ak prenajatý pozemok slúži na vykonávanie po¾nohospodárskej èinnosti pri prevádzkovaní podniku3)
nájomcu, spravujú sa práva a povinnosti prenajímate¾a a nájomcu ustanoveniami § 1 až 6, ak nie je v tejto
èasti ustanovené inak.

Ak nie je dohodnuté inak, obvyklé náklady pri bež nom užívaní prenajatého pozemku spojené s jeho udržiavaním v stave spôsobilom na dosiahnutie úèelu nájmu znáša nájomca.
§4
Ak nie je dohodnuté inak, nájomné z pozemkov prenajatých na po¾nohospodárske úèely sa platí roène pozadu k 1. októbru kalendárneho roka.
§5
Ak ide o mimoriadne okolnosti, ktoré nájomca nespô1

(2) Ustanovenia tejto èasti sa primerane použijú, aj
keï je nájomcom právnická osoba založená alebo zriadená štátom, obcou alebo vyšším územným celkom,
ktorá nie je podnikate¾om a vykonáva po¾nohospodársku èinnos• na plnenie svojich úloh.
(3) V zmluve o nájme pozemkov na po¾nohospodárske
úèely pri prevádzkovaní podniku možno dohodnú•, že
pozemky sa prenajímajú i na vykonávanie rybárskeho
práva4) alebo na vykonávanie práva po¾ovníctva5) za
primeranej výšky nájomného.

) § 663 až 684 Obèianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 307/1992 Zb. o ochrane po¾nohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky è. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení
neskorších predpisov.
3
) § 5 Obchodného zákonníka.
4
) § 4 zákona è. 139/2002 Z. z. o rybárstve.
5
) § 3 a 14 zákona è. 23/1962 Zb. o po¾ovníctve v znení neskorších predpisov.
2
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§8

va• pomernú úpravu nájomného, a to poènúc najbližším obdobím, za ktoré sa nájomné platí.

(1) Ak nie je dohodnuté inak, pozemok sa nájomcovi
na po¾nohospodárske úèely pri prevádzkovaní podniku
prenajíma najmenej na pä• rokov. Ak zmluva o nájme
pozemku na po¾nohospodárske úèely je uzavretá na urèitý èas, èas nájmu je najviac 15 rokov.

(3) Nájomca je oprávnený da• prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurèuje inak. Spôsob a èas podnájmu je nájomca povinný prenajímate¾ovi vèas oznámi•. Ak bol pozemok daný do podnájmu na dlhší èas
ako jeden rok, má prenajímate¾ právo na nájomné priamo voèi podnájomcovi. Na podnájom sa v prípadoch
mimoriadnych udalostí vz•ahuje ustanovenie § 5
primerane.

(2) Zmluvu o nájme pozemku na po¾nohospodárske
úèely pri prevádzkovaní podniku na urèitý èas možno
uzavrie•
a) najviac na 25 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu
ovocného sadu,
b) najviac na 30 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu
škôlky pre ovocné dreviny alebo okrasné dreviny, založenie alebo obnovu vinohradu, založenie alebo obnovu chme¾nice,
c) najviac na 15 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu
porastu špargle, alebo porastu drobného ovocia,
d) najmenej na 50 rokov, ak ide o zriadenie repozitória,
ktoré je registrované,6)
e) najmenej na desa• rokov, ak ide o zriadenie riešite¾ského pracoviska, ktoré je registrované.7)
§9
(1) Nájomca je oprávnený využíva• prenajatý pozemok riadnym spôsobom8) na po¾nohospodárske úèely
pri prevádzkovaní podniku, primerane druhu
pozemku9) a v súlade s osobitnými predpismi.10)
(2) Nájomca môže vykona• zmenu druhu pozemku
alebo inú zmenu na pozemku len s písomným súhlasom vlastníka pozemku a v súlade s osobitnými predpismi,11) ktoré upravujú zmenu druhu pozemku alebo
inú zmenu na pozemku.
§ 10
(1) Na vznik zmluvy o nájme pozemku na po¾nohospodárske úèely pri prevádzkovaní podniku sa vyžaduje
dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jej urèenia,
prièom výška nájomného je najmenej 1 % z ceny po¾nohospodárskej pôdy urèenej pod¾a bonitovanej pôdnoekologickej jednotky.
(2) Ak priemerné ceny po¾nohospodárskych výrobkov, kto ré sú pred me tom re gu lá cie trhu s po ¾no hos po dár sky mi vý rob ka mi, pes to va ných na pre na ja tých
po ¾no hos po dár skych po zem koch v prie be hu troch po
sebe na sle du jú cich ro koch kles li ale bo stúp li o viac
ako 20 %, môže pre na jí ma te¾ ale bo ná jom ca po ža do 6

)
)
8
)
9
)

§ 11
(1) Ak nemohol nájomca dosiahnu• žiaden výnos z dôvodu, že v dôsledku podstatnej zmeny hospodárskych
pomerov, ktorá sa neprejavila len u neho, sa podstatne
zvýšili náklady na získavanie úžitkov z prenajatého pozemku alebo sa podstatne znížila ich hodnota, alebo ak
z týchto dôvodov klesne výnos nájomcu pod polovicu obvyklého výnosu, má právo na odpustenie alebo na primeranú z¾avu z nájomného obdobne ako v prípade tohto práva pre mimoriadne okolnosti (§ 5).
(2) Nájomca má právo požadova• primerané zníženie
nájomného, ak opatreniami pod¾a osobitného
predpisu2) alebo èinnos•ou iného v súlade s ním bolo
s•ažené alebo obmedzené užívanie prenajatého pozemku, alebo bola znížená intenzita jeho využitia. Ak ide len
o doèasné vplyvy, nájomca má právo na primeranú z¾avu
z nájomného, ak výnos z prenajatého pozemku klesol
pod polovicu bežného výnosu. Náhrady a príspevky
z verejných prostriedkov alebo iné platby prijaté nájomcom v súvislosti s týmito vplyvmi sa pripoèítajú
k úžitkom z prenajatého pozemku.
§ 12
(1) Ak prenajímate¾ alebo nájomca rok pred uplynutím èasu, na ktorý bol nájom dohodnutý, písomne nevyzve druhú zmluvnú stranu na vrátenie a prevzatie
prenajatého pozemku po skonèení nájmu, zmluva sa
obnovuje na urèitý èas pod¾a § 8.
(2) Ak ide o zmluvu o nájme pozemku na po¾nohospodárske úèely pri prevádzkovaní podniku dohodnutú na
neurèitý èas, možno ju vypoveda• len písomne; výpovedná lehota sa nesmie skonèi• pred uplynutím èasu
nájmu pod¾a § 8.
(3) Ak na pozemok nie je prístup, nájom sa neskonèí
skôr, než sa vykonajú pozemkové úpravy pod¾a osobitného predpisu.12)

§ 8 ods. 1 zákona è. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a po¾nohospodárstvo.
§ 9 ods. 1 zákona è. 215/2001 Z. z.
§ 665 ods. 1 Obèianskeho zákonníka.
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
10
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona è. 471/2001 Z. z.,
zákon è. 136/2000 Z. z. o hnojivách, zákon Slovenskej národnej rady è. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon è. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení zákona è. 58/2003 Z. z.
11
) Napríklad § 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
12
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoloèenstvách v znení neskorších predpisov.
7
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§ 13

§ 16

(1) Ak nájomca vynaložil nevyhnutné náklady na
udržiavanie pozemku v stave spôsobilom na riadne po¾nohospodárske využitie, ak nejde o obvyklé náklady pri
užívaní prenajatého pozemku alebo ak vynaložil úèelné
náklady na rozmnoženie alebo na zvýšenie hodnoty úžitkov z prenajatého pozemku v rámci bežného hospodárenia, alebo na zvýšenie výkonnosti pozemku so súhlasom prenajímate¾a, alebo v rámci opatrení schválených
príslušným orgánom štátnej správy a dohodnutý èas
nájmu alebo výpoveï nájmu dohodnutého na neurèitý
èas sa skonèí pred uplynutím èasu návratnosti výdavkov vynaložených na taký úèel (§ 8 ods. 2), a nájomca ich
preto nemôže zužitkova•, má právo na primerané predåženie èasu nájmu alebo na primeranú náhradu.

(1) Nájomcom podniku môže by• len podnikate¾, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo v inom obdobnom registri.

(2) Ak nájomca riadne a vèas plní svoje záväzky
zo zmluvy, má právo na prednostné uzavretie novej nájomnej zmluvy na pozemok za nájomné v obvyklej výške;
to neplatí, ak pri skonèení nájmu uplynutím dohodnutého èasu trvania nájmu alebo uplynutím výpovednej lehoty prenajímate¾ podniká v po¾nohospodárstve alebo ak
má by• nájomcom blízka osoba prenajímate¾a alebo
právnická osoba, ktorej je prenajímate¾ èlenom alebo
spoloèníkom, alebo ak ide o pozemok, ktorý je pod¾a osobitného predpisu2) urèený na iné ako po¾nohospodárske úèely.
§ 14
(1) Zmluva o nájme pozemku na po¾nohospodárske
úèely pri prevádzkovaní podniku sa uzatvára písomnou formou.
(2) Nájomca je povinný vies• evidenciu pozemkov,
ktoré má prenajaté, pod¾a prenajímate¾ov a druhu pozemkov. Podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie po zemkov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky (ïalej len „ministerstvo“).
(3) Nájomca je povinný vies• a uchováva• evidenciu
o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky
pod¾a osobitných predpisov o cenách 13) a úda je a in for má cie z tej to evi den cie a z evi den cie pod ¾a od se ku
2 pos ky to va• pod ¾a tých to oso bit ných pred pi sov.
TRETIA ÈAS•
NÁJOM PODNIKU NA PO¼NOHOSPODÁRSKU
VÝROBU
§ 15

(2) Zmluvou o nájme podniku sa prenajímate¾ zaväzuje prenecha• svoj podnik nájomcovi, aby ho prevádzkoval a bral z neho úžitky. V zmluve sa musí dohodnú•
výška nájomného alebo spôsob jej urèenia.
(3) Zmluva o nájme podniku sa musí uzavrie• v písomnej forme.
(4) O odovzdaní podniku do nájmu úèastníci spíšu
zápisnicu.
§ 17
(1) Nájomca je povinný prenajatý podnik prevádzkova• vo svojom mene, na vlastné náklady a s odbornou
starostlivos•ou. Predmet podnikania, na ktorý je podnik urèený, nesmie meni• bez súhlasu prenajímate¾a.
Prenajatý podnik nemožno prenecha• do podnájmu.
(2) Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, veci urèené na
to, aby sa poèas dohodnutého èasu nájmu pri bežnom
prevádzkovaní podniku spotrebovali alebo spracovali,
a veci urèené na odbyt prechádzajú platnos•ou zmluvy
na nájomcu; o týchto veciach sa urobí súpis, ktorý sa
pripája k zápisnici o odovzdaní podniku do nájmu.
(3) Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, prevzaté zvieratá a iné druhovo urèené hnute¾né veci na prevádzkovanie po¾nohospodárskej výroby, ktoré sa nespracúvajú ani nespotrebúvajú, nájomca udržiava v prevzatom
druhu a množstve; ak sa stanú na tento úèel nepoužite¾nými, sú pod¾a okolností úžitkom z podniku alebo
nákladom na jeho prevádzkovanie.
§ 18
(1) Práva prenajímate¾a, ktoré slúžia alebo majú slúži• na prevádzkovanie podniku, a záväzky prenajímate¾a súvisiace s podnikom prechádzajú platnos•ou zmluvy na nájomcu obdobne ako pri predaji podniku. To
platí aj pre prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vz•ahov.
(2) O ruèení prenajímate¾a za záväzky, ktoré prešli na
nájomcu platnos•ou zmluvy, a o právach pri zhoršení
vymožite¾nosti týchto záväzkov v dôsledku nájmu podniku, ako aj o odovzdaní podniku dávaného do nájmu
a o spisovanej zápisnici rovnako platia ustanovenia
osobitného predpisu14) o zmluve o predaji podniku.
§ 19

Nájomná zmluva o nájme podniku na po¾nohospodársku výrobu (ïalej len „podnik“) sa spravuje ustanoveniami osobitného predpisu1) o nájomnej zmluve, ak
tento zákon neustanovuje inak.

13

Ustanovenia tejto èasti zákona sa použijú aj na ná jom èasti podniku na prevádzkovanie po¾nohospodárskej výroby.

) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
) Obchodný zákonník.

14
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ŠTVRTÁ ÈAS•
NÁJOM LESNÉHO POZEMKU
NA HOSPODÁRENIE V LESOCH
§ 20
Nájomná zmluva o nájme lesného pozemku15) na hospodárenie v lesoch sa spravuje ustanoveniami prvej a
druhej èasti tohto zákona, ak nie je v tejto èasti zákona
ustanovené inak.
§ 21
(1) Ak je predmetom nájmu lesný pozemok vo vlastníctve štátu, okrem lesných pozemkov nadobudnutých
do vlastníctva štátu pod¾a osobitného predpisu,16) na
uzavretie zmluvy o nájme sa vyžaduje súhlas ministerstva pod¾a osobitného predpisu.17)
(2) Ak nie je dohodnuté inak, lesný pozemok sa ná jomcovi prenecháva najmenej na desa• rokov. Ak je
zmluva o nájme lesného pozemku uzavretá na urèitý
èas, èas nájmu je najviac 30 rokov. Ustanovenie § 8
ods. 2 sa nepoužije.
(3) Nájomca lesného pozemku prenechaného na hospodárenie v lesoch je oprávnený využíva• ho a bra• z neho úžitky v súlade s osobitnými predpismi18) a s lesným
hospodárskym plánom a inými opatreniami pod¾a
týchto osobitných predpisov.18)
(4) V písomnej zmluve o nájme alebo v písomnom potvrdení nájomcu o obsahu zmluvy sa uvedie rozsah záväzkov nájomcu o prevzatí povinností z ukazovate¾ov
a údajov lesného hospodárskeho plánu a k nim sa pripojí grafická identifikácia pozemkov na porastovej
mape a súpis jednotiek priestorového rozdelenia lesa
v potrebnom rozsahu.
(5) Pri dohodnutí nájomného sa prihliada na vek lesných porastov a plnenie úloh ustanovených osobitnými
predpismi.18)
(6) Evidencia lesných pozemkov v užívaní nájomcu sa
spravuje osobitnými predpismi.18)
PIATA ÈAS•
SPOLOÈNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 22
Ak nájomca zomrie, prechádzajú práva z nájmu na
dedièov a pozostalého manžela obdobne, ako možno
pokraèova• v živnosti19) pri úmrtí podnikate¾a.
15

)
)
)
18
)
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§ 23
Ustanoveniami tohto zákona sa spravuje aj nájomný
vz•ah, ktorý vznikol na základe osobitného zákona.20)
Výška nájomného v týchto prípadoch nesmie by• nižšia
ako 1 % z ceny po¾nohospodárskej pôdy urèenej pod¾a
bonitovanej pôdnoekologickej jednotky.
§ 24
(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vz•ahy vzniknuté pred nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona, ak neupravujú právne vz•ahy k pozemkom uvedeným v odseku 2; vznik týchto právnych vz•ahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona sa posudzujú pod¾a
doterajších predpisov.
(2) Tento zákon sa nevz•ahuje na nájom pozemkov,
na ktorý bol uplatnený nárok pod¾a osobitného predpisu.21)
§ 25
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 208/1994 Z. z. o nájme po¾nohospodárskych a lesných nehnute¾ností a o nájme po¾nohospodárskeho
podniku v znení nariadenia vlády è. 262/2001 Z. z.
Èl. II
Zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník v znení
zákona è. 58/1969 Zb., zákona è. 131/1982 Zb., záko na è. 94/1988 Zb., zákona è. 188/1988 Zb., záko na
è. 87/1990 Zb., zákona è. 105/1990 Zb., záko na
è. 116/1990 Zb., zákona è. 87/1991 Zb., záko na
è. 509/1991 Zb., zákona è. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona è. 153/1997 Z. z., záko na
è. 211/1997 Z. z., zákona è. 252/1999 Z. z., záko na
è. 218/2000 Z. z., zákona è. 261/2001 Z. z., záko na
è. 281/2001 Z. z., zákona è. 23/2002 Z. z., záko na
è. 34/2002 Z. z., zákona è. 95/2002 Z. z., záko na
è. 184/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z. a záko na
è. 526/2002 Z. z. sa mení takto:
1. V § 673 sa za slovami „urèeniu veci“ èiarka nahrádza bodkou a vypúš•ajú sa slová „alebo ak nemohol
z uvedených príèin pri nájme po¾nohospodárskych alebo lesných pozemkov docieli• žiadny výnos“.
2. V § 674 sa vypúš•ajú slová „alebo ak pri nájme po¾-

§ 2 ods. 1 až 3 zákona è. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.
§ 63 zákona è. 543/2002 Z. z.
§ 11 ods. 4 zákona è. 61/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 61/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších
predpisov.
19
) § 13 zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
20
) § 22 ods. 1 a 2 zákona è. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vz•ahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku v znení neskorších
predpisov.
21
) Zákon è. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
16
17
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nohospodárskych alebo lesných pozemkov úžitky z veci
klesli z uvedených dôvodov pod polovicu bežného výnosu“.
3. V § 677 odsek 2 znie:
„(2) Ak osobitný zákon neustanovuje inak, nájomnú
zmluvu možno vypoveda• pri nájmoch nehnute¾ností
v trojmesaènej lehote a pri nájmoch hnute¾ných vecí
v jednomesaènej lehote.“.
Èl. III

Èiastka 210

Slovenskej republiky è. 205/1996 Z. z., zákona
è. 64/1997 Z. z., zákona è. 80/1998 Z. z., zákona
è. 72/1999 Z. z., zákona è. 175/1999 Z. z., zákona
è. 456/2002 Z. z. a zákona è. 172/2003 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 2 ods. 2 sa v druhej vete vypúš•ajú slová „iných
než trvalých“.
2. V § 22 ods. 2 sa vypúš•a druhá veta.
3. V § 22 sa vypúš•ajú odseky 6, 8 a 9.

Zákon è. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vz•ahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku
v znení zákona è. 559/1991 Zb., zákona è. 42/1992 Zb.,
zákona è. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady

Doterajšie odseky 7 a 10 sa oznaèujú ako odseky 6 a 7.
Èl. IV
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.
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505
ZÁKON
z 28. októbra 2003,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zá kon è. 385/2000 Z. z. o sud coch a prí se dia cich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 185/2002 Z. z., zákona è. 670/2002 Z. z., zákona
è. 426/2003 Z. z. a zákona è. 458/2003 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V èl. I sa za § 151c vkladá § 151d, ktorý vrátane
nadpisu znie:
„§ 151d
Prechodné ustanovenia úèinné
od 1. januára 2004
(1) Sudcovi patrí v roku 2004 ïalší plat vo výške
funkèného platu patriaceho za mesiac november, ak
v roku 2004
a) vykonával funkciu sudcu aspoò 180 pracovných
dní,
b) osobitný vz•ah sudcu k štátu trvá,
c) nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie za závaž-

né disciplinárne previnenie alebo sa nevedie proti
nemu disciplinárne konanie.
(2) Plat pod¾a odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne urèenom na výplatu platu za mesiac november
2004. Ak podmienku uvedenú v odseku 1 písm. a) splní
sudca až k 31. decembru 2004, plat pod¾a odseku 1 je
splatný vo výplatnom termíne za mesiac december
2004.
(3) Za výkon funkcie sudcu sa na úèely poskytnutia
ïalšieho platu pod¾a odseku 1 písm. a) považuje aj èas
a) èerpania dovolenky,
b) plateného pracovného vo¾na,
c) neprítomnosti pre úraz, ku ktorému došlo pri výkone funkcie alebo v súvislosti s výkonom funkcie,
d) doèasného pridelenia,
e) prehlbovania kvalifikácie, èerpania študijného vo¾ na pri zvyšovaní kvalifikácie.“.
2. V èl. IV sa slová „a § 77 a 85, ktoré nadobúdajú
úèinnos• 1. januára 2004“ nahrádzajú slovami „§ 85,
ktorý nadobúda úèinnos• 1. januára 2004, a § 77, ktorý
nadobúda úèinnos• 1. januára 2005“.
Èl. II
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.

