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510
ZÁKON
zo 4. novembra 2003,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z.
o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
a zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona è. 359/2000 Z. z., zákona
è. 405/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 381/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 73/2002 Z. z., zákona
è. 396/2002 Z. z., zákona è. 660/2002 Z. z., zákona
è. 247/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z. a zákona
è. 450/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 24 ods. 1 písm. l) sa za slovami „parkovisko vyhradené“ bodkoèiarka nahrádza èiarkou a vypúš•ajú
sa slová „to neplatí, ak ide o zastavenie a státie, ktoré
nepresiahne tri minúty a ktoré neohrozí ani neobmedzí
ostatných úèastníkov cestnej premávky, prípadne neobmedzí vodièov vozidiel, pre ktoré je parkovisko vyhradené“.
2. V § 40 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) ponechané na parkovisku vyhradenom pre vozidlá
uvedené v § 41 ods. 1 písm. a) a nemá príslušné
oznaèenie,“.
Doterajšie písmeno b) sa oznaèuje ako písmeno c).
3. § 41 znie:
„§ 41
Osobitné oznaèenie vozidiel
(1) Osobitné oznaèenie sa môže používa• na
a) vozidle prepravujúcom •ažko zdravotne alebo •ažko
pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu,10a)
b) vozidle vedenom sluchovo postihnutou osobou,
c) vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
d) autobuse, ktorým sa prepravujú deti,
e) vozidle vedenom vodièom zaèiatoèníkom.

dené v odseku 1 a ich umiestnenie na vozidle ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis.
(4) Osobitné oznaèenie na vozidle uvedenom v odseku 1 písm. a) až c) môže používa• iba osoba, ktorá ho na
základe písomnej žiadosti obdržala od krajského úradu
príslušného pod¾a miesta jej trvalého pobytu alebo od
iného oprávneného orgánu v zahranièí. Príslušný krajský úrad je povinný poskytnú• okresnému dopravnému inšpektorátu alebo krajskému dopravnému inšpektorátu na jeho žiados• informácie o vydaných
osobitných oznaèeniach.
(5) Oprávnenie na používanie osobitného oznaèenia
na vozidle uvedenom v odseku 1 písm. a) až c) sa preukazuje preukazom osobitného oznaèenia vozidla vydaného krajským úradom uvedeným v odseku 4.
(6) Vodiè vozidla uvedeného v odseku 1 písm. a) a c)
a oznaèeného osobitným oznaèením je povinný pri vedení vozidla ma• pri sebe preukaz uvedený v odseku 5
a na výzvu policajta sa ním preukáza•.
(7) Vodiè osobitne oznaèeného vozidla uvedeného
v odseku 1 písm. a) a c) nemusí po nevyhnutne potrebný èas dodržiava• zákaz státia. Pritom nesmie ohrozi•
bezpeènos• cestnej premávky. Týmto oprávnením nie je
dotknutá povinnos• vodièa uposlúchnu• pokyn, výzvu
alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho
oprávnení pod¾a tohto zákona.
(8) Osobitné oznaèenia vozidiel a preukazy osobitných oznaèení vozidiel uvedené v odseku 1 písm. a) a b)
odoberajú krajské úrady od obèianskeho združenia
združujúceho zdravotne postihnuté osoby.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:
10a

„ ) § 17 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona è. 195/1998 Z. z. o sociálnej
pomoci.“.

4. § 112 sa dopåòa písmenom c), ktoré znie:
„c) vydáva osobitné oznaèenia vozidiel a preukazy osobitných oznaèení vozidiel pod¾a § 41 ods. 4 a 5 a vedie ich evidenciu.“.

(2) Vodiè vozidla uvedeného v odseku 1 písm. a) a c) je
povinný osobitné oznaèenie odstráni• z vozidla, ak toto
sa nepoužíva na úèely, na ktoré je osobitné oznaèenie
urèené.

5. V § 124 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
„(5) Ak sa žiadate¾ovi o vydanie osobitného oznaèenia
a preukazu osobitného oznaèenia vozidla pod¾a § 41 vyhovie v celom rozsahu, namiesto rozhodnutia sa žiadate¾ovi vydá osobitné oznaèenie a preukaz osobitného
oznaèenia vozidla.“.

(3) Vyobrazenie osobitných oznaèení pre vozidlá uve-

Doterajšie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 6 a 7.
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6. § 129 sa dopåòa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Osobitné oznaèenia vozidiel prepravujúcich
•ažko zdravotne postihnuté osoby, osobitné oznaèenia
vozidiel prepravujúcich •ažko pohybovo postihnuté
osoby, osobitné oznaèenia vozidiel vedených sluchovo
postihnutými osobami a osobitné oznaèenia vozidiel lekára pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti vydané pred 1. májom 2004 zostávajú v platnosti do 31. októbra 2004.“.
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slo venskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 285/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona è. 319/1998 Z. z., zákona è. 298/1999 Z. z., zákona è. 313/1999 Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
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211/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z.,
122/2001 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z.,
253/2001 Z. z., zákona è. 490/2001 Z. z.,
507/2001 Z. z., zákona è. 139/2002 Z. z.,
422/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z. a
430/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V § 22 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j) neoprávnene použije osobitné oznaèenie vozidla
prepravujúceho •ažko zdravotne alebo •ažko pohybovo postihnutú osobu alebo poruší zákaz zastavenia alebo státia na mieste vyhradenom pre vozidlá
prepravujúce •ažko zdravotne alebo •ažko pohybovo postihnutú osobu.“.
Doterajšie písmená j) a k) sa oznaèujú ako písmená
k) a l).
2. V § 22 ods. 1 písm. l) sa slová „písmene j)“ nahrádzajú slovami „písmene k)“.
3. V § 22 ods. 2 sa slová „odseku 1 písm. j)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. k)“, slová „odseku 1 písm.
a), b) a k)“ sa nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a), b)
a l)“ a za slová „do 7 000 Sk a zákaz èinnosti do jedného
roka,“ sa vkladajú slová „za priestupok pod¾a odseku 1
písm. j) možno uloži• pokutu do 10 000 Sk.“.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. mája 2004 okrem
ustanovenia § 41 ods. 6 uvedeného v èl. I tre•om bode,
ktoré nadobúda úèinnos• 1. novembra 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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511
ZÁKON
zo 6. novembra 2003,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 274/1993 Z. z.
o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebite¾a
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

„20a) § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení
neskorších predpisov.“.

Èl. I

8. V § 10 písmeno c) znie:
„c) uplatòuje záujmy hospodárskej mobilizácie v privatizaèných projektoch a pri zmenách vlastníckych vz•ahov subjektov hospodárskej mobilizácie,“.

Zákon è. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebite¾a v znení neskorších predpisov
sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 písm. b), § 14 písm. a) až d), § 28 ods. 4 až 6
a v § 29 ods. 2 sa slová „okresný úrad“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný úrad“
v príslušnom gramatickom tvare.
2. V § 5 písmeno q) znie:
„q) evidencia ¾udských zdrojov pre potreby plnenia pracovných úloh pod¾a osobitného predpisu,14a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:

„14a) § 7 ods. 3 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov.“.

3. V § 7 ods. 1 písm. b) sa za slovo „f)“ vkladajú slová „h)
a j)“.
4. V § 7 ods. 2 sa slová „len opatrenie uvedené v § 5
písm. f)“ nahrádzajú slovami „opatrenia uvedené v § 5
písm. f), h) a j)“.
5. V § 7 ods. 3 sa vypúš•ajú slová „h)“ a „j)“ a za slová
„z vlastného podnetu“ sa vkladá slovo „alebo“ a vypúš•ajú sa slová „alebo z podnetu okresného úradu“.
6. V § 9 písmeno c) znie:
„c) metodicky usmeròujú a koordinujú vykonávanie
opatrení hospodárskej mobilizácie so subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti,“.
7. Doterajší text § 9 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Pri vykonávaní kontroly opatrení hospodárskej
mobilizácie sa vz•ahy medzi zamestnancami ústredných
orgánov pod¾a odseku 1 písm. a) a subjektmi hospodárskej mobilizácie pod¾a § 4, podliehajúcimi tejto kontrole
primerane spravujú ustanoveniami osobitného predpisu.20a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 20a znie:

9. § 12 vrátane nadpisu sa vypúš•a.
10. § 14 sa dopåòa písmenami i) až k), ktoré znejú:
„i) vydáva po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a § 7 ods. 3 až 5 písomný príkaz
fyzickej osobe na vykonanie pracovnej povinnosti a písomný príkaz právnickej osobe alebo fyzickej osobe na
vecné plnenie; na konanie o vydávaní písomných príkazov sa nevz•ahujú všeobecné predpisy o správnom
konaní,12)
j) zabezpeèuje prostredníctvom obvodných úradov vedenie evidencie
1. odberných oprávnení, ich distribúciu po nariadení
mimoriadnych regulaèných opatrení,
2. o právnických osobách a fyzických osobách, ktoré
vykonávajú podnikate¾skú èinnos• a ktoré sú urèené ako subjekty hospodárskej mobilizácie, ako aj
predkladanie odôvodnených návrhov na ich zaradenie do evidencie príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy,
3. o právnických osobách a fyzických osobách, ktoré
vykonávajú podnikate¾skú èinnos• a ktoré môžu
by• urèené ako subjekty hospodárskej mobilizácie. Aktualizované údaje predkladá dvakrát do
roka vecne príslušnému orgánu štátnej správy urèenému vládou ako subjekt hospodárskej mobilizácie,
k) rozhoduje pod¾a všeobecného predpisu o správnom
konaní12) o povinnosti obce zriadi• výdajòu odberných
oprávnení, vedie evidenciu výdajní odberných oprávnení a vykonáva ich kontrolu.“.
11. Doterajší text § 14 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Krajský úrad spolupracuje pri zabezpeèovaní
opatrení hospodárskej mobilizácie v oblasti organizácie
dopravného zabezpeèenia a v oblasti organizácie stavebných a sanaèných èinností pod¾a § 5 písm. h) a j) so
samosprávnym krajom pod¾a osobitných predpisov.21a)“.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 21a) znie:

„21a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z.
o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.“.
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b) vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie pod¾a
§ 14 ods. 2.“.
13. § 17 sa dopåòa písmenom d), ktoré znie:
„d) vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizácie pod¾a
§ 5 písm. h) a j).“.

12. § 15 a 16 vrátane nadpisov znejú:
„§ 15
Obvodný úrad
Obvodný úrad
a) uplatòuje na krajskom úrade požiadavky obcí nachádzajúcich sa v územnom obvode obvodného úradu na
nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
b) informuje krajský úrad na jeho žiados• a po vypovedaní vojny alebo po vyhlásení vojnového stavu, výnimoèného stavu alebo núdzového stavu o vecných prostriedkoch, ktoré možno použi• na vecné plnenie,
nachádzajúcich sa na území obvodu a o fyzických
osobách evidovaných na území obvodu, ktorým možno uloži• pracovnú povinnos•,
c) vedie evidenciu odberných oprávnení, zabezpeèuje
ich distribúciu po nariadení mimoriadnych regulaèných oprávnení, vedie evidenciu právnických osôb
a fyzických osôb, ktoré sú urèené ako subjekty hospodárskej mobilizácie a evidenciu právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vykonávajú podnikate¾skú èinnos• a ktoré môžu by• urèené ako subjekty
hospodárskej mobilizácie,
d) koná vo veciach správnych deliktov pod¾a § 28 ods. 4
až 6 a vo veciach priestupkov pod¾a § 29 ods. 2.
§ 16
Samosprávny kraj
Samosprávny kraj pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie spolupracuje s krajským úradom pri
a) uplatòovaní svojich požiadaviek na príslušných
ústredných orgánoch štátnej správy,

14. V § 17, § 21 ods. 2, § 25 ods. 4, § 27 ods. 2 sa slová
„okresný úrad“ nahrádzajú slovami „krajský úrad“ v príslušnom gramatickom tvare.
15. V § 28 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 31“ nahrádzajú
slovami „§ 30“.
16. V § 30 ods. 5 sa slová „§ 4 písm. a) až c)“ nahrádzajú
slovami „§ 4 písm. a) až f)“.
17. § 30 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Podrobnosti o nadobúdaní, evidencii, využívaní,
predaji, inventarizácii, odpisovaní a likvidácii majetku
hospodárskej mobilizácie ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
18. V § 31 ods. 1 sa slová „1. januára 2004“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2005“.
19. V § 31 ods. 3 sa vypúš•ajú slová „o zásobovaní vodou a“.
20. V § 31 odsek 4 znie:
„(4) Podrobnosti o organizácii telekomunikaèných služieb a organizácii poštových služieb na obdobie krízovej
situácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
Slovenskej republiky.“.
21. § 31 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky.“.
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.

Zbierka zákonov è. 512/2003

Strana 3954

Èiastka 213

512
ZÁKON
zo 6. novembra 2003,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1996 Z. z.,
zákona è. 72/1999 Z. z., zákona è. 121/2001 Z. z., zákona è. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 64/2002 Z. z., zákona è. 435/2002 Z. z.
a zákona è. 161/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 a 5 sa slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch
nahrádzajú slovami „krajský úrad“ v príslušnom tvare.
2. V § 8a ods. 3 sa vypúš•a písmeno b) vrátane po známky pod èiarou k odkazu 14b.
Doterajšie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno b).
3. Za § 18e sa vkladá § 18f, ktorý znie:

republiky è. 154/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 86/1994 Z. z. sa mení takto:
1. Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „krajský úrad“
v príslušnom tvare.
2. V § 5 ods. 1 sa vypúš•ajú slová „obvodného úradu
v Bratislave (ïalej len „okresný úrad“),“.
3. V § 5 ods. 2 sa slová „Správe pre veci majetkové
v Bratislave“ nahrádzajú slovami „Ministerstvu financií Slovenskej republiky“ a na konci sa pripája táto
veta: „Finanènú náhradu vyplatí ústredný orgán.“.
4. V § 5 sa vypúš•a odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa oznaèujú ako 3 až 5.
5. V § 5 v novooznaèenom ods. 3 sa vypúš•ajú slová
„okresného úradu“.
6. V § 7 ods. 1 sa vypúš•a odkaz 14 vrátane poznámky
pod èiarou k odkazu 14.

„§ 18f

Èl. III

Majetok štátu, ktorý k 31. decembru 2003 spravuje
okresný úrad pod¾a § 5, prechádza 1. januára 2004 do
správy krajského úradu, v územnom obvode ktorého sa
majetok štátu nachádza.“.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 151/1995 Z. z., zákona è. 158/1998 Z. z., zákona è. 173/1999 Z. z., zákona è. 252/1999 Z. z. a zákona
è. 400/2002 Z. z. sa mení takto:

4. § 19 znie:
„§ 19
Opatrenia zriaïovate¾ov, ktorými sa upravujú dispozièné oprávnenia správcov v ich zriaïovate¾skej pôsobnosti pri nakladaní s majetkom štátu, sa vyhlasujú
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením ich
úplného znenia.“.

1. V § 7 ods. 1 v prvej vete sa slová „príslušným okresným úradom.12)“ nahrádzajú slovami „krajským úradom12) príslušným pod¾a sídla spoloèenstva.“.
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 12 sa slová „§ 5
ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 1“.
3. § 31a znie:

Èl. II

„§ 31a

Zákon Slovenskej národnej rady è. 319/1991 Zb.
o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona Slovenskej
národnej rady è. 312/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady è. 492/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej

Na výpoèet ceny pozemku pod¾a § 18a sa použijú aj
po 31. decembri 2003 ustanovenia cenového predpisu,
pod¾a ktorého sa urèovala cena pozemku do 31. decembra 2003.“.
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

