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517
ZÁKON
zo 4. novembra 2003,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v znení zákona è. 279/2001 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v znení zákona è. 279/2001 Z. z.
sa mení a dopåòa takto:
1. § 1 vrátane nadpisu znie:
„§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje zriadenie, postavenie, pôsobnos• a organizaènú štruktúru Komory kominárov Slovenska (ïalej len „komora“) a odbornú spôsobilos• osôb
vykonávajúcich kominárske práce.“.
2. V § 2 ods. 1 sa slová „Dolnom Kubíne“ nahrádzajú
slovom „Nitre“.
3. § 3 znie:
„§ 3
Pôsobnos• komory
Komora najmä
a) zastupuje svojich èlenov vo vz•ahu k štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným právnickým osobám,
b) vykonáva odbornú prípravu osôb, ktoré vykonávajú
kominárske práce,
c) vydáva osvedèenie o odbornej spôsobilosti na kominárske práce,
d) urèuje po dohode s osobou s odbornou spôsobilos•ou územný obvod jej pôsobnosti na vykonávanie kominárskych prác; pre územný obvod sa urèujú najmenej dve osoby s odbornou spôsobilos•ou, prièom
možnos• pôsobenia inej osoby s odbornou spôsobilos•ou vo vymedzenom územnom obvode zostáva zachovaná,
e) vytvára podmienky na zvyšovanie odbornosti osôb
s odbornou spôsobilos•ou,
f) pôsobí na osoby s odbornou spôsobilos•ou, aby svoju èinnos• vykonávali odborne a spôsobom ustanoveným právnymi predpismi,
g) na podnet právnickej osoby alebo fyzickej osoby
kontroluje vykonávanie kominárskych prác,
h) oznamuje príslušnému orgánu štátnej správy3) oso-

i)

j)
k)
l)

by, ktorým zanikla platnos• osvedèenia o odbornej
spôsobilosti, alebo osoby, ktoré závažným spôsobom
porušujú podmienky ustanovené právnymi predpismi pri výkone kominárskych prác,
spolupracuje so strednými školami, vysokými školami a s inými vedeckými a výskumnými inštitúciami,
s orgánmi štátnej správy a so štátnymi skúšobòami
v záujme rozvoja kominárstva,
poskytuje informaèné a poradenské služby,
spolupracuje so štátnymi orgánmi pri tvorbe práv nych predpisov týkajúcich sa kominárstva,
spolupracuje s obdobnými právnickými osobami
v zahranièí.“.
4. Za § 3 sa vkladajú § 3a až 3g, ktoré znejú:
„§ 3a
Kominárske práce

(1) Kominárske práce sa èlenia na
a) kontrolu a èistenie komínov,
b) odborné preskúšanie komínov.
(2) Kontrolova• a èisti• komíny môže len kominár alebo revízny technik komínov. Obsah kontroly a èistenia
komínov upravuje osobitný predpis.3a)
(3) Kontrolova• a èisti• komíny môže aj osoba vykonávajúca prax pod¾a § 3f; táto ju môže vykonáva• len pod
doh¾adom kominára alebo revízneho technika komínov.
(4) Odborne preskúšava• komíny môže len revízny
technik komínov. Obsah odborného preskúšania komínov upravuje osobitný predpis.3a)
(5) Vzory potvrdenia o kontrole a èistení a odbornom
preskúšavaní komínov upravuje osobitný predpis.3a)
§ 3b
Odborná spôsobilos•
(1) Odbornou spôsobilos•ou je súhrn vedomostí,
praktických skúseností a aplikaèných postupov, ktoré
sú nevyhnutné na riadny výkon kominárskych prác.
(2) Odbornou spôsobilos•ou kominárov je najmä znalos•
a) predpisov súvisiacich s kominárskou èinnos•ou,
b) technologických postupov kontroly a èistenia komínov, dymovodov a palivových spotrebièov,
c) navrhovania a zhotovovania komínov a dymovodov,
ako aj inštalácie palivových spotrebièov.
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(3) Odbornou spôsobilos•ou revíznych technikov komínov je najmä znalos•
a) predpisov súvisiacich s èinnos•ou revíznych technikov komínov,
b) navrhovania a zhotovovania komínov a dymovodov,
ako aj inštalácie palivových spotrebièov,
c) funkèných, konštrukèných a bezpeènostných parametrov komínov, dymovodov a palivových spotrebièov,
d) technologických postupov preskúšavania komínov
a vyhodnocovania spa¾ovacieho procesu,
e) technologických postupov kontroly a èistenia komínov, dymovodov a palivových spotrebièov.
(4) Obsah odbornej prípravy na získanie odbornej
spôsobilosti pod¾a odsekov 2 a 3 je uvedený v prílohe
è. 1.
§ 3c
Rozsah odbornej prípravy
(1) Základná odborná príprava je zameraná na získanie vedomostí, praktických skúseností a aplikaèných
postupov. Základná odborná príprava pre revíznych
technikov komínov je najmenej 60 hodín.
(2) Ïalšia odborná príprava pre revíznych technikov
komínov sa vykonáva raz za pä• rokov v trvaní najmenej 15 hodín.
§ 3d
Vykonávanie odbornej prípravy
(1) Na vykonávanie odbornej prípravy vedie komora
a) zoznam lektorov a doklady o ich odbornej a pedagogickej kvalifikácii,
b) základnú pedagogickú dokumentáciu, najmä tematický plán a èasový rozvrh odbornej prípravy a skúšobný poriadok,
c) preh¾ad o materiálnom zabezpeèení procesu vzdelávania, najmä opis priestorov na odbornú prípravu,
vybavenie audiovizuálnou technikou a inou potrebnou technikou, zoznam uèebných pomôcok, literatúry pre lektorov a uèebných textov pre poslucháèov.
(2) O odbornej príprave vedie komora triednu knihu,
ktorú uchováva pä• rokov.
§ 3e
Overovanie a osvedèovanie odbornej spôsobilosti
(1) Odborná spôsobilos• sa overuje skúškou a preukazuje sa osvedèením o odbornej spôsobilosti. Odbornú spôsobilos• kominára spåòa osoba, ktorá má výuèný
list alebo iný doklad o riadnom ukonèení uèebného odboru kominár alebo príbuzného odboru a doklad o vykonaní trojroènej praxe v kominárskom odbore.
(2) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti kominár na
základe výuèného listu alebo iného dokladu o riadnom
ukonèení uèebného odboru alebo príbuzného odboru
a dokladu o vykonaní trojroènej praxe v kominárskom
odbore vydáva komora.
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(3) Osoba s odbornou spôsobilos•ou kominár sa
môže podrobi• overeniu odbornej spôsobilosti revízny
technik komínov najskôr tri roky po nadobudnutí odbornej spôsobilosti kominár.
(4) Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva
pred skúšobnou komisiou, ktorú zriaïuje komora po
dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Overovaniu odbornej spôsobilosti sa môže podrobi• len
osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu vo vymedzenom rozsahu.
(5) O skúške a jej výsledku skúšobná komisia vyhotovuje zápisnicu. Ak overovaná osoba na skúške vyhovie,
osvedèenie o odbornej spôsobilosti jej vydáva komora.
Vzor osvedèenia o odbornej spôsobilosti je uvedený
v prílohách è. 2 a è. 3. Platnos• osvedèenia o odbornej
spôsobilosti je pä• rokov odo dòa vykonania skúšky.
(6) Ak overovaná osoba na skúške nevyhovie, môže
skúšku dva razy opakova•. Termín opakovanej skúšky
sa urèuje tak, aby sa konala najskôr po jednom mesiaci
a najneskôr do troch mesiacov odo dòa vykonania
skúšky, pri ktorej osoba nevyhovela. Druhá opravná
skúška sa vykonáva pred komisiou zriadenou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
(7) Ak overovaná osoba nevyhovie na žiadnej skúške
pod¾a odseku 6, ïalšiemu overeniu odbornej spôsobilosti sa môže podrobi• až po opätovnom absolvovaní základnej odbornej prípravy.
(8) Osoba s odbornou spôsobilos•ou revízny technik
komínov sa podrobuje ïalšiemu pravidelnému overovaniu odbornej spôsobilosti po absolvovaní ïalšej od bornej prípravy raz za pä• rokov. Na overovanie ïalšej
odbornej prípravy sa primerane vz•ahujú ustanovenia
odsekov 4 až 7.
§ 3f
Získanie praxe
(1) Osobe, ktorá má výuèný list alebo iný doklad
o riadnom ukonèení uèebného odboru kominár, sa do
praxe zapoèítava dåžka štúdia v tomto uèebnom odbore. Ak dåžka štúdia v uèebnom odbore kominár je kratšia ako tri roky, zostávajúcu èas• praxe vykoná osoba
pod¾a odseku 3.
(2) Osoba, ktorá má výuèný list alebo iný doklad
o riadnom ukonèení príbuzného odboru, ale nespåòa
požadovanú dåžku praxe, môže písomne požiada• ko moru o urèenie osoby, u ktorej bude vykonáva• prax.
(3) Prax možno vykonáva• len u osoby s odbornou
spôsobilos•ou kominár, ktorá má najmenej pätnás• rokov praxe v odbore, alebo u osoby s odbornou spôsobilos•ou revízny technik komínov, ktorý má najmenej desa• rokov praxe v odbore.
§ 3g
Osvedèovanie písomností
(1) Osoba s odbornou spôsobilos•ou kominár pri vykonávaní svojej èinnosti osvedèuje pravos• písomností,
ktoré vyhotovila, odtlaèkom svojej peèiatky a vlastnoruèným podpisom.
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(2) Peèiatka pod¾a odseku 1 má obdåžnikový tvar
s rozmermi 45 x 16 mm. V texte peèiatky musí by• uvedené meno a priezvisko osoby s odbornou spôsobilos•ou kominár, registraèné èíslo jej osvedèenia a slovo
KOMINÁR. Vzor odtlaèku peèiatky je uvedený v prílohe
è. 4.

6. V § 7 ods. 2 písm. c) sa slovo „podpredsedu“ nahrádza slovom „viceprezidenta“.

(3) Osoba s odbornou spôsobilos•ou revízny technik
komínov pri vykonávaní svojej èinnosti osvedèuje pravos• písomností, ktoré vyhotovila, odtlaèkom svojej peèiatky a vlastnoruèným podpisom.

„§ 16a

(4) Peèiatka pod¾a odseku 3 má okrúhly tvar s priemerom 35 mm. V texte peèiatky musí by• uvedené
meno a priezvisko osoby s odbornou spôsobilos•ou revízny technik komínov, registraèné èíslo jej osvedèenia
a slová REVÍZNY TECHNIK KOMÍNOV. Vzor odtlaèku
peèiatky je uvedený v prílohe è. 5.
(5) Peèiatku osobe s odbornou spôsobilos•ou kominár a osobe s odbornou spôsobilos•ou revízny technik
komínov (ïalej len „osoba s odbornou spôsobilos•ou“)
vydáva komora za úhradu.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

„3a) Vyhláška
Ministerstva
vnútra
Slovenskej
republiky
è. 84/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky
a
požiadavky
požiarnej
bezpeènosti
pri
inštalácii
a prevádzkovaní palivových spotrebièov, elektrotepelných
spotrebièov a zariadení ústredného vykurovania a pri
výstavbe a používaní komínov a dymovodov.“.

5. V § 6 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) viceprezident,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa oznaèujú ako písmená
e) a f).

7. V § 11 ods. 1 písm. a) sa slovo „èlenom“ nahrádza
slovami „osobám s odbornou spôsobilos•ou“.
8. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:

(1) Komora môže zadrža• osobe s odbornou spôsobilos•ou osvedèenie o odbornej spôsobilosti, ak pri vykonávaní kominárskych prác poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(2) Osoba s odbornou spôsobilos•ou, ktorej bolo zadržané osvedèenie o odbornej spôsobilosti, je povinná
podrobi• sa novému overeniu odbornej spôsobilosti
pred skúšobnou komisiou pod¾a § 3e najneskôr do
troch mesiacov odo dòa zadržania osvedèenia o odbornej spôsobilosti.
(3) Ak osoba s odbornou spôsobilos•ou na skúške nevyhovie alebo sa skúške nepodrobí v lehote uvedenej
v odseku 2, komora rozhodne o odòatí osvedèenia o odbornej spôsobilosti. Proti rozhodnutiu o odòatí osvedèenia o odbornej spôsobilosti možno poda• opravný
prostriedok na súd.
(4) Osoba, ktorej zanikla platnos• osvedèenia o odbornej spôsobilosti, je povinná do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odòatí osvedèenia o odbornej spôsobilosti vráti• peèiatku komore.“.
9. V § 17 ods. 3 sa slovo „èlen“ nahrádza slovami „osoba s odbornou spôsobilos•ou“.
10. Zákon sa dopåòa prílohami è. 1 až è. 5, ktoré znejú:
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„Príloha è. 1
k zákonu è. 161/1998 Z. z.

OBSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti kominár obsahuje najmä
a) predpisy súvisiace s kominárskou èinnos•ou
1. stavebný zákon a jeho vykonávacie predpisy,
2. zákon o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacie predpisy,
3. predpisy o ochrane životného prostredia súvisiace s emisiami vznikajúcimi pri horení látok v palivových spotrebièoch,
4. právne a technické predpisy súvisiace s posudzovaním zhody výrobkov,
b) technologické postupy kontroly a èistenia komínov, dymovodov a palivových spotrebièov
1. vykonávanie èistiacich prác komínov a dymovodov pri pripojení jednotlivých druhov palivových spotrebièov,
2. kontrolu komínov a dymovodov z h¾adiska bezpeènej, spo¾ahlivej a efektívnej prevádzky,
c) zhotovovanie komínov a dymovodov, ako aj inštalácie palivových spotrebièov
1. vlastnosti materiálov používaných na zhotovovanie komínov a dymovodov,
2. požiadavky na zhotovovanie komínov a dymovodov,
3. umiestòovanie palivových spotrebièov v stavbe a ich pripájanie na komín.
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti revízny technik komínov obsahuje najmä
a) predpisy súvisiace s èinnos•ou revízneho technika komínov
1. stavebný zákon a jeho vykonávacie predpisy,
2. zákon o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacie predpisy,
3. predpisy o ochrane životného prostredia súvisiace s emisiami vznikajúcimi pri horení látok v palivových spotrebièoch,
4. právne a technické predpisy súvisiace s posudzovaním zhody výrobkov,
b) zásady navrhovania a zhotovovania komínov a dymovodov, ako aj inštalácie palivových spotrebièov
1. urèovanie úèinnej výšky a prierezu dymovej cesty a úèinného •ahu komína,
2. materiály vhodné na zhotovovanie komínov pre jednotlivé druhy palivových spotrebièov,
3. podmienky inštalácie jednotlivých druhov palivových spotrebièov a ich umiestòovanie vzh¾adom na prostredie
a druh stavebných konštrukcií,
c) funkèné, konštrukèné a bezpeènostné parametre komínov, dymovodov a palivových spotrebièov
1. navrhovanie a zhotovovanie komínového pláš•a a otvorov v komíne,
2. bezpeèné vzdialenosti stavebných konštrukcií od komínov, dymovodov a palivových spotrebièov,
3. podmienky spa¾ovania a úèinnos• palivových spotrebièov,
4. zásady vykonávania kominárskych prác,
d) technologické postupy preskúšavania komínov a vyhodnocovania spa¾ovacieho procesu
1. skúšku tesnosti konštrukcie vytvárajúcej dymovú cestu,
2. vykonávanie emisných kontrol prenosnými meracími prístrojmi,
3. vykonávanie kontrol úèinnosti palivových spotrebièov,
4. posúdenie stavebného zhotovenia komína,
e) technologické postupy kontroly a èistenia komínov, dymovodov a palivových spotrebièov
1. vykonávanie èistiacich prác komínov a dymovodov pri pripojení jednotlivých druhov palivových spotrebièov,
2. kontrolu komínov a dymovodov z h¾adiska bezpeènej, spo¾ahlivej a efektívnej prevádzky.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 161/1998 Z. z.

VZOR OSVEDÈENIA
KOMORA KOMINÁROV SLOVENSKA

Èíslo:

Dòa:

OSVEDÈENIE
o odbornej spôsobilosti

Meno a priezvisko:

Trvalý pobyt:
spåòa predpoklady
odbornej spôsobilosti pod¾a § 3b ods. 2 zákona è. 161/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov
na kontrolu a èistenie komínov.

Osvedèenie platí do: ................

.........................................

...........................................

Odtlaèok peèiatky Komory

Meno a priezvisko predsedu

kominárov Slovenska

skúšobnej komisie
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Príloha è. 3
k zákonu è. 161/1998 Z. z.

VZOR OSVEDÈENIA
KOMORA KOMINÁROV SLOVENSKA

Èíslo:

Dòa:

OSVEDÈENIE
o odbornej spôsobilosti

Meno a priezvisko:

Trvalý pobyt:
spåòa predpoklady
odbornej spôsobilosti pod¾a § 3b ods. 3 zákona è. 161/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov
na odborné preskúšavanie komínov.

Osvedèenie platí do: ................

.........................................

...........................................

Odtlaèok peèiatky Komory

Meno a priezvisko predsedu

kominárov Slovenska

skúšobnej komisie
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Príloha è. 4
k zákonu è. 161/1998 Z. z.

VZOR ODTLAÈKU PEÈIATKY

Príloha è. 5
k zákonu è. 161/1998 Z. z.

VZOR ODTLAÈKU PEÈIATKY
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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. 518/2003
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518
ZÁKON
zo 6. novembra 2003,
ktorým sa mení a dopåòa 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
a o zmene niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoloèenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej
národnej rady è. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 187/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona è. 80/1998 Z. z., zákona è. 256/2001 Z. z. a zákona
è. 420/2002 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 5 vrátane nadpisu znie:
„§ 5
Orgány štátnej správy v oblasti pozemkových
úprav a ochrany po¾nohospodárskej pôdy
(1) Zriaïujú sa krajské pozemkové úrady a obvodné
pozemkové úrady.
(2) Orgány štátnej správy v oblasti pozemkových úprav
a ochrany po¾nohospodárskej pôdy sú:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
(ïalej len „ministerstvo“),
b) krajské pozemkové úrady,
c) obvodné pozemkové úrady.
(3) Ministerstvo
a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti po zemkových úprav a ochrany po¾nohospodárskej pôdy
uskutoèòovaný obvodnými pozemkovými úradmi
a krajskými pozemkovými úradmi,
b) zriaïuje alebo zrušuje stále alebo doèasné pracovisko
obvodného pozemkového úradu na návrh krajského
pozemkového úradu,
c) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodol
v prvom stupni krajský pozemkový úrad,
d) zostavuje návrh rozpoètu krajských pozemkových
úradov a obvodných pozemkových úradov a urèuje
poèty zamestnancov týchto úradov,
e) spracúva stratégiu a koncepciu pozemkových úprav
a ochrany po¾nohospodárskej pôdy,
f) rozhoduje o poskytovaní finanènej podpory štátu na
ochranu po¾nohospodárskej pôdy.

(4) Krajský pozemkový úrad
a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku pozemkových úprav a na úseku ochrany po¾nohospodárskej pôdy uskutoèòovaný obvodnými pozemkovými úradmi,
b) vypracúva koncepciu pozemkových úprav a ochrany
po¾nohospodárskej pôdy v rámci svojej územnej pôsobnosti,
c) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodol
v prvom stupni obvodný pozemkový úrad,
d) navrhuje ministerstvu zriadenie alebo zrušenie stáleho alebo doèasného pracoviska obvodného pozemkového úradu,
e) rozhoduje v pochybnostiach o tom, kto je povinnou
osobou,2)
f) rozhoduje o námietkach proti projektu pozemkových
úprav (§ 13 ods. 4),
g) rozhoduje o námietkach proti projektu pozemkových
úprav pod¾a osobitného predpisu,2a)
h) ude¾uje súhlas k návrhom nepo¾nohospodárskeho
použitia po¾nohospodárskej pôdy v rámci svojej
územnej pôsobnosti,
i) vyjadruje sa k zámerom a návrhom nepo¾nohospodárskeho použitia po¾nohospodárskej pôdy v rámci svojej
pôsobnosti.
(5) Obvodný pozemkový úrad
a) organizuje vykonávanie pozemkových úprav,
b) rozhoduje v správnom konaní o pozemkových úpra vách,
c) zabezpeèuje vypracovanie úvodných podkladov, návrhov projektov pozemkových úprav a vykonanie schváleného projektu pozemkových úprav,
d) zabezpeèuje práce spojené s realizáciou spoloèných
zariadení a opatrení (§ 12 ods. 4) budovaných v rámci
pozemkových úprav,
e) spolupracuje s miestnymi orgánmi štátnej správy na
úseku katastra nehnute¾ností, najmä pri získavaní
podkladov z katastra nehnute¾ností,
f) predkladá podklady na zápis zmien do katastra nehnute¾ností schválených vykonaním projektu pozemkových úprav,
g) plní úlohy pri vydávaní nehnute¾ností oprávneným
osobám pod¾a osobitného predpisu,3)
h) zabezpeèuje práce na obnove evidencie pozemkov
a právnych vz•ahov k nim,
i) vydáva údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách a predkladá ich na zápis do katastra nehnute¾ností,
j) plní úlohy pod¾a osobitného predpisu,3a)
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k) rozhoduje v správnom konaní o ochrane po¾nohospodárskej pôdy,
l) vyjadruje sa k zámerom a návrhom nepo¾nohospodárskeho použitia po¾nohospodárskej pôdy v rámci svojho územného obvodu,
m) vydáva stanovisko k použitiu po¾nohospodárskej pôdy
na kratší èas ako jeden rok,
n) schva¾uje projekt mimoriadnych agrotechnických
opatrení na po¾nohospodárskej pôde,
o) vedie register združení úèastníkov pozemkových
úprav, ktoré vznikajú na ustanovujúcich zhromaždeniach úèastníkov pozemkových úprav.
(6) Krajský pozemkový úrad a obvodný pozemkový
úrad plnia ïalej úlohy štátnej správy na úseku rastlinolekárskej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.3b)
(7) Krajské pozemkové úrady vykonávajú štátnu správu na úseku pozemkových úprav a ochrany po¾nohospodárskej pôdy v územných obvodoch uvedených v prílohe.
(8) Obvodné pozemkové úrady vykonávajú štátnu
správu na úseku pozemkových úprav a ochrany po¾nohospodárskej pôdy v územných obvodoch uvedených
v prílohe.
(9) Krajský pozemkový úrad je právnická osoba. Krajský pozemkový úrad je rozpoètová organizácia štátu zapojená finanènými vz•ahmi na rozpoèet ministerstva,
ktoré v rámci svojej pôsobnosti zabezpeèuje mzdové
prostriedky a vecné potreby krajských pozemkových
úradov a obvodných pozemkových úradov. Krajský pozemkový úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v krajskom pozemkovom úrade a v obvodných pozemkových úradoch;
je zamestnávate¾om zamestnancov, ktorí vykonávajú verejnú službu v krajskom pozemkovom úrade a v obvodných pozemkových úradoch.
(10) Krajský pozemkový úrad riadi a za jeho èinnos•
zodpovedá prednosta krajského pozemkového úradu,
ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len „minister“).
(11) Obvodný pozemkový úrad koná a rozhoduje v administratívnoprávnych veciach samostatne.
(12) Obvodný pozemkový úrad riadi a za jeho èinnos•
zodpovedá riadite¾ obvodného pozemkového úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na
návrh ministra.
(13) Fyzické osoby, právnické osoby a obce, ktoré môžu
by• dotknuté pozemkovými úpravami v ich pôsobnosti
alebo v ich právach, sú povinné na základe písomnej výzvy obvodného pozemkového úradu informova• obvodný
pozemkový úrad o plánovaných zámeroch, ktoré sa majú
uskutoèni• v obvode pozemkových úprav alebo môžu
ma• vplyv na konanie o pozemkových úpravách.
(14) Zamestnanci krajských pozemkových úradov, obvodných pozemkových úradov a ministerstva nesmú na
úèely získania peòažných príjmov vykonáva• práce súvisiace s pozemkovými úpravami alebo ochranou po¾nohospodárskej pôdy, ktoré ministerstvo, krajský pozemkový úrad alebo obvodný pozemkový úrad objednáva.“.
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Poznámky pod èiarou k odkazom 2, 2a, 3, 3a a 3b
znejú:

„2) § 21b ods.1 zákona è. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2a

) § 6 až 17 zákona è. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriade-

ných záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva
k nim v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 224/2001 Z. z.

3

) Zákon è. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

3a

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z.

o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

3b

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 285/1995 Z. z.

o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona è. 471/2001
Z. z.“.

2. § 32 sa vypúš•a vrátane nadpisu nad paragrafom.
3. V § 34 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 až 12,
ktoré znejú:
„(10) Pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú urèené
v záväznej èasti územného plánu obce na bývanie formou nájomných bytov vo vlastníctve obce, môže pozemkový fond previes• do vlastníctva obce.
(11) Ak na pozemkoch uvedených v odseku 10 budú
výstavbu nájomných bytov zabezpeèova• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby alebo
bytové družstvá, ktoré budú vlastníkmi týchto bytov,
uzavrie pozemkový fond s týmito osobami zmluvu o výpožièke 23fa) na uvedené pozemky na 99 rokov. Obdobne
sa postupuje aj pri výpožièke pozemkov obèianskym
združeniam, na ktorých sa nachádzajú telovýchovné
zariadenia a športové zariadenia týchto združení.
(12) Nehnute¾nosti pod¾a odsekov 9 a 10 prevedie pozemkový fond zmluvou o prevode vlastníctva do vlastníctva obce alebo ich dá do užívania zmluvou o výpožièke
osobám pod¾a odseku 11 na základe právoplatného
územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V zmluve
o prevode pozemku alebo zmluve o výpožièke pozemkov
sa dohodne, že pozemkový fond má právo odstúpi• od
zmluvy, ak rozhodnutie o umiestnení stavby stratí
platnos•23g) alebo ak dôjde k jeho zmene a v dôsledku nej
stavba prestane plni• dohodnutý úèel verejnoprospešnej
stavby alebo nájomného domu. Inak je zmluva neplatná.
Nadobúdate¾ alebo vypožièiavate¾ je povinný odo dòa
úèinnosti zmluvy strpie•, aby pozemkový fond kontroloval dohodnutý úèel stavby.“.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa oznaèujú ako odseky 13
a 14.
Poznámka pod èiarou k odkazu 23fa znie:
„23fa) § 659 Obèianskeho zákonníka.“.
4. Za § 42c sa vkladá § 42d, ktorý znie:
„§ 42d
(1) S prechodom pôsobnosti štátnej správy na úseku
pozemkových úprav a na úseku ochrany po¾nohospodárskej pôdy prechádzajú 1. januára 2004 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých vz•ahov zamestnancov zabezpeèujúcich výkon
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týchto kompetencií z krajských úradov a okresných úradov na krajské pozemkové úrady.
(2) Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a právom
chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických
osôb alebo fyzických osôb, zaèaté pred nadobudnutím
úèinnosti tohto zákona okresným úradom alebo krajským úradom dokonèí na úseku pozemkových úprav
a na úseku ochrany po¾nohospodárskej pôdy obvodný
pozemkový úrad alebo krajský pozemkový úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad alebo krajský
úrad sídlo pod¾a doterajších predpisov.“.
5. Slová „okresný úrad“ a „krajský úrad“ vo všetkých
tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný pozemkový úrad“ a „krajský pozemkový úrad“
v príslušnom tvare.
Èl. II
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 58/1997 Z. z., zákona è. 229/1997 Z. z., zákona
è. 281/1997 Z. z., zákona è. 288/1997 Z. z., zákona
è. 384/1997 Z. z., zákona è. 117/1998 Z. z., zákona
è. 195/1998 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona
è. 241/1998 Z. z., zákona è. 337/1998 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 185/1999 Z. z.,
zákona è. 263/1999 Z. z., zákona è. 313/1999 Z. z., zákona è. 83/2000 Z. z., zákona è. 183/2000 Z. z., zákona
è. 186/2000 Z. z., zákona è. 237/2000 Z. z., zákona
è. 223/2001 Z. z., zákona è. 255/2001 Z. z., zákona
è. 314/2001 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
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453/2001 Z. z., zákona è. 49/2002 Z. z., zákona
128/2002 Z. z., zákona è. 543/2002 Z. z., zákona
103/2003 Z, z., zákona è. 417/2003 Z. z. a zákona
453/2003 Z. z. sa mení takto:

V prílohe zákona sa vypúš•ajú poradové èísla 108
a 109.
Èl. III
Zákon Slovenskej národnej rady è. 307/1992 Zb.
o ochrane po¾nohospodárskeho pôdneho fondu v znení
zákona è. 83/2000 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z. a zákona è. 245/2003 Z. z. sa mení takto:
Slová „okresný úrad“ a „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný pozemkový úrad“ a „krajský pozemkový úrad“ v príslušnom tvare.
Èl. IV
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona è. 471/2001 Z. z. sa mení takto:
Slová „okresný úrad“ a „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný pozemkový úrad“ a „krajský pozemkový úrad“ v príslušnom tvare okrem ustanovení § 24 a § 26 ods. 7.
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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Príloha
k zákonu è. 518/2003 Z. z.

Sídla a pôsobnos• krajských pozemkových úradov
a obvodných pozemkových úradov
Krajský pozemkový úrad
Bratislava

Obvodný pozemkový úrad

Pôsobnos• v okresoch

Bratislava

Bratislava I-V

Malacky

Malacky

Senec

Pezinok
Senec

Trnava

Trnava

Trnava
Hlohovec
Pieš•any

Trenèín

Nitra

Žilina

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Galanta

Galanta

Senica

Senica
Skalica

Trenèín

Trenèín
Bánovce n/Bebravou

Považská Bystrica

Považská Bystrica
Púchov
Ilava

Nové Mesto n/V.

Nové Mesto n/V.
Myjava

Prievidza

Prievidza
Partizánske

Topo¾èany

Topo¾èany

Nové Zámky

Nové Zámky
Ša¾a

Nitra

Nitra
Zlaté Moravce

Komárno

Komárno

Levice

Levice

Èadca

Èadca
Kysucké Nové Mesto

Žilina

Žilina
Bytèa

Námestovo

Dolný Kubín
Námestovo
Tvrdošín

Martin

Martin
Turèianske Teplice

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

Ružomberok

Ružomberok
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Banská Bystrica

Prešov

Košice
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B. Bystrica

B. Bystrica

Brezno

Brezno

Žiar n/Hronom

Žiar n/Hronom
Žarnovica
Banská Štiavnica

Zvolen

Zvolen
Krupina
Detva

Ve¾ký Krtíš

Ve¾ký Krtíš

Luèenec

Luèenec
Poltár

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

Revúca

Revúca

Poprad

Poprad
Levoèa

Prešov

Prešov
Sabinov

Bardejov

Bardejov

Stropkov

Stropkov
Svidník

Humenné

Humenné
Snina
Medzilaborce

Stará ¼ubovòa

Stará ¼ubovòa

Kežmarok

Kežmarok

Vranov nad Top¾ou

Vranov nad Top¾ou

Michalovce

Michalovce
Sobrance

Trebišov

Trebišov

Košice-mesto

Košice I-IV

Košice-okolie

Košice-okolie

Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves
Gelnica

Rožòava

Rožòava
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519
ZÁKON
zo 6. novembra 2003,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 100/1977 Zb.
o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších
predpisov a o zmene zákona 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 a o zmene niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 100/1977 Zb.
o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady
è. 131/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 510/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej re publiky è. 183/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z. a zákona
è. 245/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 25 vrátane nadpisu znie:
„§ 25
Orgány štátnej správy lesného hospodárstva
a po¾ovníctva
(1) Zriaïujú sa krajské lesné úrady a obvodné lesné
úrady.
(2) Orgány štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a po¾ovníctva sú:
a) ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva a po¾ovníctva,
b) krajský lesný úrad,
c) obvodný lesný úrad.
(3) Sídla krajských lesných úradov a obvodných lesných úradov a ich územná pôsobnos• sú uvedené v prílohe.
(4) Krajský lesný úrad so súhlasom ministerstva môže
zriadi• pracovisko obvodného lesného úradu i mimo sídla obvodného lesného úradu.
(5) Krajský lesný úrad je právnická osoba zapojená finanènými vz•ahmi na rozpoèet ministerstva. Krajský
lesný úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v krajskom lesnom
úrade a v obvodných lesných úradoch v jeho územnej pôsobnosti; je zamestnávate¾om zamestnancov, ktorí vykonávajú verejnú službu v krajskom lesnom úrade a v obvodných lesných úradoch v jeho územnej pôsobnosti.
(6) Krajský lesný úrad riadi a za jeho èinnos• zodpove-

dá prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ïalej len „vláda“) na návrh ministra
pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(7) Obvodný lesný úrad koná a rozhoduje v administratívnoprávnych veciach samostatne.
(8) Obvodný lesný úrad riadi a za jeho èinnos• zodpovedá vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh
ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(9) Krajský lesný úrad a obvodný lesný úrad vykonáva
štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.16)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 16 znie:
„16) § 24 a § 26 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona è. 471/2001 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 291/1996 Z. z.
o odrodách a osivách v znení zákona è. 470/2002 Z. z.“.

2. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:
„§ 36a
(1) V súvislosti s prechodom pôsobnosti na úseku štátnej správy lesného hospodárstva a po¾ovníctva prechádzajú 1. januára 2004 práva a povinnosti vyplývajúce
z pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých vz•ahov
zamestnancov zabezpeèujúcich výkon tejto pôsobnosti
z krajských úradov a okresných úradov na krajské lesné
úrady.
(2) Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a právom
chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických
osôb alebo fyzických osôb na úseku lesného hospodárstva a po¾ovníctva, zaèaté pred úèinnos•ou tohto zákona
okresným úradom alebo krajským úradom, dokonèí obvodný lesný úrad alebo krajský lesný úrad pod¾a územnej pôsobnosti.“.
3. Slová „lesný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom
texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný lesný úrad“
v príslušnom tvare a slová „oblastný lesný úrad“ sa v celom texte zákona vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „krajský lesný úrad“ v príslušnom tvare.
4. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá znie:
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„Príloha
k zákonu Slovenskej národnej rady è. 100/1977 Zb.
v znení neskorších predpisov

SÍDLA A ÚZEMNÁ PÔSOBNOS• KRAJSKÝCH LESNÝCH ÚRADOV
A OBVODNÝCH LESNÝCH ÚRADOV
Krajský lesný úrad
Bratislava

Obvodný lesný úrad
Bratislava

Pôsobnos• v okresoch
Bratislava I – V
Pezinok
Senec

Trnava

Malacky

Malacky

Trnava

Trnava
Pieš•any
Hlohovec

Dunajská Streda

Dunajská Streda
Galanta

Senica

Senica
Skalica

Nitra

Nitra

Nitra
Topo¾èany
Zlaté Moravce

Levice

Levice

Nové Zámky

Nové Zámky
Komárno
Ša¾a

Trenèín

Trenèín

Trenèín
Bánovce nad Bebravou

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom
Myjava

Považská Bystrica

Považská Bystrica
Púchov
Ilava

Prievidza

Prievidza
Partizánske

Žilina

Žilina

Žilina
Bytèa

Èadca

Èadca
Kysucké Nové Mesto

Dolný Kubín

Dolný Kubín
Námestovo
Tvrdošín

Martin

Martin
Turèianske Teplice

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

Ružomberok

Ružomberok
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Banská Bystrica
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Banská Bystrica

Banská Bystrica

Brezno

Brezno

Žarnovica

Žarnovica
Žiar nad Hronom
Banská Štiavnica

Zvolen

Zvolen
Detva

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

Ve¾ký Krtíš

Ve¾ký Krtíš
Krupina

Luèenec

Luèenec
Poltár

Prešov

Revúca

Revúca

Prešov

Prešov
Sabinov

Bardejov

Bardejov

Humenné

Humenné
Medzilaborce

Snina

Snina

Stropkov

Stropkov
Svidník

Kežmarok

Kežmarok
Stará ¼ubovòa

Poprad

Poprad
Levoèa

Košice

Vranov nad Top¾ou

Vranov nad Top¾ou

Košice

Košice I – IV
Košice okolie

Rožòava

Rožòava

Michalovce

Michalovce
Sobrance
Trebišov

Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves

Gelnica

Gelnica

“.
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Èl. II
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona
è. 470/2002 Z. z. sa mení takto:
Slová „krajský úrad“ a „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „krajský lesný úrad“ a „obvodný lesný úrad“ v príslušnom tvare.
Èl. III
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona è. 471/2001 Z. z. sa mení takto:
V § 24 a § 26 ods. 7 sa slová „Okresné úrady a krajské
úrady“ nahrádzajú slovami „Obvodné lesné úrady a krajské lesné úrady“.

Èiastka 216

Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 58/1997
Z. z., zákona è. 229/1997 Z. z., zákona è. 281/1997 Z. z.,
zákona è. 288/1997 Z. z., zákona è. 384/1997 Z. z., zákona è. 117/1998 Z. z., zákona è. 195/1998 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona è. 241/1998 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 185/1999 Z. z.,
zákona è. 263/1999 Z. z., zákona è. 313/1999 Z. z., zákona è. 83/2000 Z. z., zákona è. 183/2000 Z. z., zákona
è. 186/2000 Z. z., zákona è. 237/2000 Z. z., zákona
è. 223/2001 Z. z., zákona è. 255/2001 Z. z., zákona
è. 314/2001 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona
è. 453/2001 Z. z., zákona è. 49/2002 Z. z., zákona
è. 128/2002 Z. z., zákona è. 543/2002 Z. z., zákona
è. 103/2003 Z. z., zákona è. 417/2003 Z. z. a zákona
è. 453/2003 Z. z. sa mení takto:
V prílohe zákona sa vypúš•ajú poradové èísla 99 až
107.
Èl. V

Èl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996

Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2004.

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

Zbierka zákonov è. 520/2003
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520
ZÁKON
zo 6. novembra 2003,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon è. 491/2001 Z. z.
o organizovaní trhu s vybranými po¾nohospodárskymi výrobkami

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona è. 196/2000 Z. z.,
zákona è. 276/2001 Z. z., zákona è. 436/2002 Z. z. a zákona è. 465/2002 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa za slová „orgánov štátnej správy“
vkladajú slová „a vyšších územných celkov“.
2. V § 2 ods. 1 prvej vete sa vypúš•ajú slová „alebo vytvorená na ocenenie tovaru na iné úèely2)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 sa vypúš•a.
3. V § 3 ods. 3 druhej vete sa slová „Súèas•ou ceny“ nahrádzajú slovami „Ak nie je dohodnuté alebo osobitným
predpisom ustanovené inak, súèas•ou ceny“.
4. § 3 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Cena, ktorá sa platí v hotovosti a ktorú nemožno bez
zvyšku rozèleni• na nominálnu hodnotu platných bankoviek a mincí, sa zaokrúh¾uje tak, aby túto cenu bolo možné zaplati• platnými bankovkami a mincami; celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny, ktorý je nižší ako polovica
nominálnej hodnoty najnižšej platnej mince, sa zaokrúh¾uje nadol a celkový zvyšok platby, ktorý sa rovná polovici
alebo je vyšší ako polovica nominálnej hodnoty najnižšej
platnej mince, sa zaokrúh¾uje nahor. Ak je platená cena
súètom cien za viac kusov tohto istého tovaru alebo viac
kusov rôznych tovarov, zaokrúh¾uje sa takto až celková
suma platenej ceny. Takéto zaokrúh¾ovanie ceny nie je
porušením cenovej disciplíny pod¾a tohto zákona.“.
5. V § 4 odsek 1 znie:
„(1) Regulácia cien je urèenie ceny cenovými orgánmi
uvedenými v § 20 ods. 1 písm. a) až e).“.
6. V § 4 ods. 2 sa vypúš•ajú slová „pre fyzické osoby
a právnické osoby v nich urèené“.
7. V § 4 ods. 3 písm. c) sa vypúš•ajú slová „a trhu“.
8. V § 5 odsek 1 znie:
„(1) Regulácia cien sa vykonáva úradným urèením cien
a spôsobom pod¾a odseku 2.“.
9. V § 5 sa vypúš•a odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
10. V § 5 ods. 2 úvodnej vete sa slová „vo vodnom

hospodárstve“ nahrádzajú slovami „v poštových službách“ a v písmene a) sa slovo „cien,“ nahrádza slovami
„maximálnych alebo pevných cien a urèenie“.
11. V § 6 ods. 1 sa slová „maximálnej, pevnej alebo minimálnej“ nahrádzajú slovami „maximálnej alebo pevnej“.
12. V § 6 sa vypúš•a odsek 4.
13. V § 6 sa vypúš•ajú odseky 5 a 6.
14. § 7, 8, 9 a 10 sa vypúš•ajú.
15. V § 11 odsek 1 znie:
„(1) Rozsah regulácie cien pod¾a § 5 a 6 ustanovuje cenový orgán uvedený v § 20 ods. 1 písm. a) až e) rozhodnutím o regulácii cien. Cenový orgán pod¾a § 20 ods. 1
písm. a) až c) uverejòuje rozhodnutie o regulácii cien vo
svojom publikaènom orgáne a vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky9a) uverejnením oznámenia
o jeho vydaní. Cenové orgány uvedené v § 20 ods. 1
písm. d) uverejòujú rozhodnutia o regulácii cien v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.9a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

„9a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 1/1993 Z. z.
o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov.“.

16. V § 12 ods. 1 sa vypúš•ajú písmená a), c) a d).
Doterajšie písmená b) a e) sa oznaèujú ako písmená a)
a b).
17. V § 16 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Cenovú kontrolu pod¾a tohto zákona sú oprávnené
vykonáva• cenové kontrolné orgány, ktorými sú cenové
orgány uvedené v § 20 ods. 1.
(3) Na výkon cenovej kontroly sa primerane použije
osobitný predpis.13)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 13 znie:

„13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z.
o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.

18. V § 17 ods. 1 písm. a) sa vypúš•ajú slová „alebo za
nižšiu ako minimálnu cenu“.
19. V § 17 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) nedodrží podmienky regulácie cien ustanovené pod¾a
§ 5 ods. 2,“.
20. V § 17 ods. 1 sa vypúš•ajú písmená d) a e).
Doterajšie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno d).
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21. V § 17 ods. 2 sa vypúš•ajú slová „za nižšiu ako minimálnu cenu alebo“ a slová „ods. 6“.
22. V § 17 ods. 3 sa slová „pod¾a § 5 až 9“ nahrádzajú
slovami „pod¾a § 5 a 6“.
23. V § 17 ods. 4 sa vypúš•a písmeno d).
24. V § 20 odsek 1 znie:
„(1) Pôsobnos• v oblasti cien vykonávajú tieto cenové
orgány:
a) ministerstvo,
b) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
c) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
d) iný orgán štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný
predpis,18a)
e) vyšší územný celok,
f) správy finanènej kontroly,12)
g) Slovenská obchodná inšpekcia.19)“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 12, 18a a 19 znejú:

„12) Zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení
neskorších predpisov.
18a
) Zákon è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona
è. 308/2000 Z. z.
Zákon è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sie•ových odvetviach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Zákon è. 507/2001 Z. z. o poštových službách.
19
) Zákon è. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu
vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 284/2002 Z. z.“.

25. V § 20 ods. 2 písm. a) sa vypúš•ajú slová „a predkladá návrh cenového moratória“.
26. V § 20 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4,
ktoré znejú:
„(3) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
vykonáva pôsobnos• pod¾a odseku 2 písm. b) až h) v oblasti cien výrobkov a výkonov v zdravotníctve a v oblasti
cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych
zariadeniach19a) v prípadoch pod¾a § 4 ods. 3 písm. a) až c).
(4) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slo venskej republiky vykonáva pôsobnos• pod¾a odseku 2
písm. b) až h) v oblasti cien nájmu bytov v prípadoch
pod¾a § 4 ods. 3 písm. a) až c).“.
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„§ 23a
(1) Konania o porušení cenovej disciplíny zaèaté pred
1. januárom 2004 dokonèia cenové kontrolné orgány
v rozsahu svojej pôsobnosti pod¾a tohto zákona pod¾a
doterajších predpisov.
(2) Cenové kontrolné orgány vykonávajú od 1. januára
2004 kontrolu v rozsahu kompetencií ustanovených v § 20
ods. 3 až 6 a pod¾a § 11 ods. 2 aj za obdobie pred 1. januárom 2004.“.
29. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:
„§ 24a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej
republiky è. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov,
trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za doèasné užívanie
pozemkov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 608/1992 Zb., vyhlášky Ministerstva
financií Slovenskej republiky è. 265/1993 Z. z. a vyhlášky
Ministerstva
financií
Slovenskej
republiky
è. 375/1999 Z. z.“.
30. Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „vyšší územný celok“ v príslušnom tvare.
Èl. II
Zákon è. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými po¾nohospodárskymi výrobkami sa mení takto:
1. V § 4 ods. 3 sa vypúš•a druhá veta.
2. § 6 ods. 2 sa vypúš•a písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená a)
a b).
3. V § 8 ods. 2 písm. c) sa vypúš•ajú slová „cenovej regulácie a“.
4. V § 9 ods. 1 sa vypúš•ajú slová „s ich súhlasom“.
5. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:
„§ 10a

Doterajšie odseky 3 až 5 sa oznaèujú ako odseky 5 až 7.
Poznámka pod èiarou k odkazu 19a znie:

Na ukladanie pokút sa vz•ahujú ustanovenia osobitného predpisu16a) obdobne.“.

27. V § 20 ods. 7 sa èíslo „3“ nahrádza èíslom „5“.

„16a) § 20 zákona è. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej
agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.“.

„19a) § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.

28. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý znie:

Poznámka pod èiarou k odkazu 16a znie:

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2004
s výnimkou èl. I bodov 11, 12, 18 a 21, ktoré nadobúdajú úèinnos• 1. mája 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. 521/2003
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521
ZÁKON
zo 6. novembra 2003,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov sa mení a dopåòa takto:
1. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
„§ 3a
(1) Do vlastníctva vyššieho územného celku prechádzajú z majetku štátu veci v správe
a) právnických osôb v oblasti sociálnej pomoci, zdravotníctva a školstva, ku ktorým prechádza zriaïovate¾ská funkcia na vyšší územný celok pod¾a osobitných
predpisov,1)
b) zriaïovate¾ov zariadení sociálnych služieb bez právnej subjektivity v užívaní týchto zariadení, ku ktorým
prechádza zriaïovate¾ská funkcia na vyšší územný
celok pod¾a osobitného predpisu,3)
c) zriaïovate¾ov zdravotníckych zariadení bez právnej
subjektivity v užívaní týchto zdravotníckych zariadení, ku ktorým prechádza zriaïovate¾ská funkcia na
vyšší územný celok pod¾a osobitného zákona,3a)
d) zriaïovate¾ov škôl a školských zariadení bez právnej
subjektivity v užívaní týchto škôl alebo zariadení, ku
ktorým prechádza zriaïovate¾ská funkcia na vyšší
územný celok pod¾a osobitného zákona.2)
(2) Do vlastníctva vyššieho územného celku prechádzajú z majetku štátu pod¾a odseku 1 písm. a) veci vrátane rozostavaných stavieb.
(3) Do vlastníctva vyššieho územného celku prechádzajú z majetku štátu aj veci v správe zriaïovate¾ov
právnických osôb uvedených v odseku 1 písm. a), ktoré
slúžili na plnenie úloh týchto právnických osôb a ktoré
zriaïovate¾ nepreviedol do správy týchto právnických
osôb.
(4) Do vlastníctva vyššieho územného celku prechádzajú z majetku štátu aj
a) rozostavané stavby, ktorých správcom je v deò prechodu majetku štátu na vyšší územný celok zriaïovate¾ uvedený v odseku 1 písm. b) až d), ak užívate¾mi
týchto stavieb po ich dokonèení mali by• zariadenia
uvedené v odseku 1 písm. b) až d),
b) dokonèené stavby, ktoré v deò prechodu majetku štátu na vyšší územný celok ešte neboli odovzdané do
užívania, sú v správe zriaïovate¾ov uvedených v odseku 1 písm. b) až d) a ich užívate¾mi by mali by• zariadenia uvedené v odseku 1 písm. b) až d).“.

Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

„3a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994
Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
„§ 4a
(1) Do vlastníctva vyššieho územného celku prechádzajú z majetku štátu
a) poh¾adávky a iné majetkové práva v správe právnických osôb uvedených
1. v § 3a ods. 1 písm. a),
2. v § 3a ods. 1 písm. b) až d) súvisiace s èinnos•ou
zariadení sociálnych služieb bez právnej subjektivity, zdravotníckych zariadení bez právnej subjektivity a škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity,
3. v § 3a ods. 3 a 4 súvisiace s majetkom štátu, ktorý
prechádza na vyšší územný celok,
b) záväzky súvisiace s majetkom, ktorý prechádza do
majetku vyššieho územného celku pod¾a § 3a, a to do
hodnoty nadobudnutého majetku a majetkových
práv.
(2) Do vlastníctva vyššieho územného celku neprechádzajú
a) záväzky na úhradu za dodávky tovarov, prác a iných
výkonov prevzaté správcom majetku Slovenskej republiky, súvisiace s majetkom, ktorý prechádza do
vlastníctva vyššieho územného celku pod¾a § 3a, ktoré sú po lehote splatnosti alebo neboli uhradené ku
dòu prechodu majetku štátu na vyšší územný celok
pod¾a tohto zákona,
b) záväzky na úhradu povinných peòažných plnení pod¾a osobitných predpisov,4) ktoré bol povinný uhradi•
správca majetku Slovenskej republiky pod¾a osobitných predpisov 4) do dòa prechodu majetku štátu na
vyšší územný celok.“.
3. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
„§ 5a
(1) Majetok štátu pod¾a § 3a prechádza do vlastníctva
vyššieho územného celku, na území ktorého sa nachádza.
(2) Odovzdávajúci subjekt, ktorý do dòa prechodu majetku štátu mal v správe majetok štátu, ktorý pod¾a tohto
zákona prechádza na vyšší územný celok, spíše s vyšším
územným celkom písomný protokol o odovzdaní takéhoto majetku najneskôr do dvoch mesiacov odo dòa prechodu majetku štátu pod¾a tohto zákona, ak tento zákon
neustanovuje inak. Protokol obsahuje presné vymedze-
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nie a hodnotu odovzdávaného majetku vedenú v úètovníctve a oceneného pod¾a osobitného zákona5) a výšku
oprávok tohto majetku, súvisiace majetkové práva a záväzky ku dòu prechodu majetku štátu na vyšší územný
celok; ak ide o nehnute¾nos•, protokol obsahuje aj údaje
katastra nehnute¾ností pod¾a osobitného zákona.6) Protokol podpisuje štatutárny orgán subjektu, ktorý mal
v správe majetok štátu prechádzajúci pod¾a tohto zákona na vyšší územný celok, a štatutárny orgán vyššieho
územného celku.
(3) Vyšší územný celok je povinný do šiestich mesiacov
odo dòa nadobudnutia majetku štátu poda• na príslušnom katastri nehnute¾ností návrh na zápis vlastníckeho
práva k tomuto majetku pod¾a osobitných predpisov.7)“.
4. V poznámke pod èiarou k odkazu 5 sa citácia „Zákon è. 563/1991 Zb. o úètovníctve v znení neskorších
predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon è. 431/2002 Z. z.
o úètovníctve“.
5. V § 6 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Vyšší
územný celok môže uzavrie• zmluvu o výkone správy
svojho majetku s obchodnou spoloènos•ou alebo s inou
právnickou osobou. Zmluva o výkone správy obsahuje
najmä úèel využitia majetku, èas trvania výkonu správy
a práva a povinnosti zmluvných strán; vyšší územný celok nie je oprávnený da• súhlas tejto právnickej osobe na
zriadenie záložného práva k majetku vyššieho územného
celku ani na jeho iné za•aženie.“.
6. V § 6 ods. 4 sa za slová „§ 3“ vkladajú slová „a 3a“
a slová „nemôže naloži•“ sa nahrádzajú slovami „môže
naloži• aj“.
7. V § 8 ods. 1 sa za slová „§ 3 ods. 1“ vkladajú slová
„a § 3a“.
8. V § 8 odsek 2 znie:
„(2) Povinnos• pod¾a odseku 1 sa skonèí na základe
rozhodnutia zastupite¾stva vyššieho územného celku
(ïalej len „zastupite¾stvo“)
a) o zmene úèelového urèenia majetku uvedeného v odseku 1,
b) o vklade majetku uvedeného v odseku 1 do obchodnej
spoloènosti alebo o jeho použití na založenie inej
právnickej osoby,
c) o prebytoènosti nehnute¾nej veci uvedenej v odseku 1,
d) o prebytoènosti alebo neupotrebite¾nosti hnute¾nej
veci uvedenej v odseku 1, ak jej zostatková cena je
vyššia ako 1 000 000 Sk; pri nižšej zostatkovej cene
o prebytoènosti alebo neupotrebite¾nosti takejto hnute¾nej veci rozhoduje zamestnanec urèený zásadami
prijatými pod¾a § 9 ods. 2.“.
9. V § 8 ods. 4 sa za slovo „majetok“ vkladajú slová
„vo vlastníctve“.
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10. § 9 sa dopåòa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4) Vyšší územný celok nemôže previes• vlastníctvo
svojho majetku bez obchodnej verejnej sú•aže19a) s výnimkou pod¾a odseku 6 na fyzickú osobu, ktorá je v tomto vyššom územnom celku
a) predsedom vyššieho územného celku,
b) poslancom zastupite¾stva,
c) štatutárnym orgánom alebo èlenom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej vyšším územným celkom,
d) riadite¾om úradu vyššieho územného celku,
e) zamestnancom vyššieho územného celku,
f) hlavným kontrolórom vyššieho územného celku,
g) blízkou osobou 19b) osôb uvedených v písmenách a) až f).
(5) Vyšší územný celok nemôže previes• vlastnícke
právo k majetku bez obchodnej verejnej sú•aže ani na
právnickú osobu, v ktorej zakladate¾om, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo èlenom
štatutárneho orgánu, èlenom riadiaceho, výkonného
alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v odseku 4; to
neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladate¾om je
vyšší územný celok alebo v ktorej má vyšší územný celok
obchodný podiel.
(6) Vyšší územný celok môže na fyzickú osobu uvedenú v odseku 4 previes• bez obchodnej verejnej sú•aže
pozemok zastavaný stavbou v jej vlastníctve, podiel majetku vyššieho územného celku, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo,19c) alebo hnute¾nú vec, ktorej
zostatková cena je nižšia ako 50 000 Sk.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 19a až 19c znejú:

„19a) § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
19b
) § 116 Obèianskeho zákonníka.
19c
) Napríklad § 140 Obèianskeho zákonníka.“.

11. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
„§ 12a
(1) Veci uvedené v § 3a prechádzajú do vlastníctva vyššieho územného celku dòom nadobudnutia úèinnosti
osobitného zákona, ktorým prechádza zriaïovate¾ská
funkcia na vyšší územný celok; tento deò je dòom prechodu majetku štátu na vyšší územný celok.
(2) Ak je odovzdávajúcim subjektom okresný úrad,
spíše písomný protokol pod¾a § 5a ods. 2 krajský úrad
a protokol podpíše štatutárny orgán krajského úradu.
(3) Povinnos• pod¾a § 8 ods. 1 a obmedzenia pod¾a § 8
ods. 4 sa vz•ahujú na majetok, ktorý slúži na zabezpeèenie zdravotnej starostlivosti, do 31. decembra 2004.“.
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.
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522
ZÁKON
zo 6. novembra 2003,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady
è. 306/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej re publiky è. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 245/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 147/1995 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 130/1996 Z. z.
a zákona è. 447/2001 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Za § 2b sa vkladá § 2c, ktorý znie:
„§ 2c
(1) Do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky veci v správe
a) právnických osôb v oblasti zdravotníctva, ku ktorým
prechádza zriaïovate¾ská funkcia na obec pod¾a
osobitných zákonov,11f)
b) zriaïovate¾a zdravotníckych zariadení bez právnej
subjektivity v užívaní týchto zdravotníckych zariadení, ku ktorým prechádza zriaïovate¾ská funkcia
na obec pod¾a osobitného zákona.11f)
(2) Veci uvedené v odseku 1 vrátane rozostavaných
stavieb prechádzajú do vlastníctva obcí, na území ktorých sa nachádzajú.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 11f znie:

„11f) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov.“.

2. V § 3 sa vypúš•ajú písmená e) a f).
Doterajšie písmená g) až i) sa oznaèujú ako písmená e)
až h).
3. Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý znie:
„§ 4b
(1) Do vlastníctva obcí prechádzajú s majetkom Slovenskej republiky pod¾a § 2c aj súvisiace majetkové práva a do hodnoty nadobúdaného majetku a majetkových
práv aj súvisiace záväzky.
(2) Na obec neprechádzajú
a) záväzky na úhradu za dodávky tovarov, prác a iných výkonov prevzaté správcom majetku Slovenskej republiky,
súvisiace s majetkom, ktorý prechádza do vlastníctva
obce pod¾a § 2c ods. 1, ktoré sú po lehote splatnosti alebo neboli uhradené ku dòu prechodu majetku Slovenskej republiky na obec pod¾a tohto zákona,
b) záväzky na úhradu peòažných plnení pod¾a osobit-

ných zákonov,16a) ktoré bol povinný uhradi• správca
majetku Slovenskej republiky pod¾a osobitných
zákonov16a) do dòa prechodu majetku Slovenskej republiky na obec pod¾a tohto zákona.“.
4. V § 6 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Obec
môže uzavrie• zmluvu o výkone správy svojho majetku
s obchodnou spoloènos•ou alebo s inou právnickou
osobou. Zmluva o výkone správy obsahuje najmä úèel
využitia majetku, èas trvania výkonu správy a práva
a povinnosti zmluvných strán; obec nie je oprávnená
da• súhlas tejto právnickej osobe na zriadenie záložného práva k majetku obce ani na jeho iné za•aženie.“.
5. V § 6 ods. 4 sa za slová „§ 2b ods. 1“ vkladajú slová
„a § 2c ods. 1“ a slová „nemôže naloži•“ sa nahrádzajú
slovami „môže naloži• aj“.
6. V poznámke pod èiarou k odkazu 21 sa citácia „Zákon è. 563/1991 Zb. o úètovníctve v znení neskorších
predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon è. 431/2002 Z. z.
o úètovníctve“.
7. V § 7a ods. 1 sa za slová „§ 2b ods. 1“ vkladajú slová
„a § 2c“.
8. V § 7a odsek 2 znie:
„(2) Povinnos• pod¾a odseku 1 sa skonèí na základe
rozhodnutia obecného zastupite¾stva
a) o zmene úèelového urèenia majetku uvedeného v odseku 1,
b) o vklade majetku uvedeného v odseku 1 do obchodnej spoloènosti alebo o jeho použití na založenie inej
právnickej osoby,
c) o prebytoènosti nehnute¾nej veci uvedenej v odseku 1,
d) o prebytoènosti alebo neupotrebite¾nosti hnute¾nej
veci uvedenej v odseku 1, ak jej zostatková cena je
vyššia ako 100 000 Sk; pri nižšej zostatkovej cene
o prebytoènosti alebo o neupotrebite¾nosti takejto
hnute¾nej veci rozhoduje zamestnanec urèený zásadami prijatými pod¾a § 9 ods. 1.“.
9. V § 7a ods. 4 sa za slovo „majetok“ vkladajú slová „vo
vlastníctve obce“.
10. V § 9 ods. 2 písm. a) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak
obec je povinná previes• nehnute¾ný majetok pod¾a osobitného predpisu,22a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 22a znie:

„22a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov.“.

11. § 9 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Obec nemôže previes• vlastníctvo svojho majetku
bez obchodnej verejnej sú•aže22b) na fyzickú osobu, ktorá
je v tejto obci
a) starostom obce,
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b) poslancom obecného zastupite¾stva,
c) štatutárnym orgánom alebo èlenom štatutárneho
orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej
obcou,
d) prednostom obecného úradu,
e) zamestnancom obce,
f) hlavným kontrolórom obce,
g) blízkou osobou22c) osôb uvedených v písmenách a) až f).“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 22b a 22c znejú:

„22b) § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
22c
) § 116 Obèianskeho zákonníka.“.
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dobudnutia majetku pod¾a tohto zákona poda• na príslušnom katastri nehnute¾ností návrh na zápis vlastníckeho práva k tomuto majetku pod¾a osobitných
zákonov.26c)
(3) Veci uvedené v § 2c prechádzajú do vlastníctva obcí
dòom nadobudnutia úèinnosti osobitného zákona, ktorým prechádza zriaïovate¾ská funkcia na obec; tento
deò je dòom prechodu majetku Slovenskej republiky na
obec.“.
13. Za § 15e sa vkladá § 15f, ktorý znie:

12. Za § 14b sa vkladá § 14c, ktorý znie:

„§ 15f

„§ 14c
(1) Odovzdávajúci subjekt, ktorý do dòa prechodu majetku Slovenskej republiky mal v správe majetok, ktorý
pod¾a tohto zákona prechádza na obec, spíše s obcou písomný protokol o odovzdaní tohto majetku najneskôr do
dvoch mesiacov odo dòa prechodu majetku Slovenskej
republiky pod¾a tohto zákona. Protokol obsahuje presné
vymedzenie a hodnotu odovzdávaného majetku vedenú
v úètovníctve a oceneného pod¾a osobitného zákona21)
a výšku oprávok tohto majetku, súvisiace majetkové
práva a záväzky ku dòu prechodu majetku Slovenskej
republiky na obec; ak ide o nehnute¾nos•, protokol obsahuje aj údaje katastra nehnute¾ností pod¾a osobitného
zákona.26b) Protokol podpisuje štatutárny orgán subjektu, ktorý mal v správe majetok, ktorého vlastníctvo prechádza pod¾a tohto zákona na obec, a štatutárny orgán
obce.
(2) Obce sú povinné do šiestich mesiacov odo dòa na-

(1) Rozostavané stavby a dokonèené stavby, ku ktorým
prešla investorská funkcia na obec pod¾a osobitného zákona,33a) prechádzajú dòom 1. januára 2004 do vlastníctva obce, ktorá je k 31. decembru 2003 ich investorom.
(2) Do 1. júla 2004 obce uvedú do súladu s § 6 ods. 3
svoje právne vz•ahy k právnickým osobám, ktoré založili
do 31. decembra 2001.
(3) Povinnos• pod¾a § 7a ods. 1 a obmedzenia pod¾a
§ 7a ods. 4 sa vz•ahujú na majetok, ktorý slúži na zabezpeèenie zdravotnej starostlivosti, do 31. decembra
2004.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 33a znie:

„33a) § 3 ods. 2 písm. d) bod 2 zákona Slovenskej národnej rady
è. 518/1990 Zb.“.

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2004.

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

