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Z Á  K O N

zo 4. no vem bra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 161/1998 Z. z. o Ko mo re ko mi ná rov Slo ven ska a o zme ne
a do pl ne ní zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní

ne skor ších pred pi sov v zne ní zá ko na č. 279/2001 Z. z.

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

Čl. I

Zá kon č. 161/1998 Z. z. o Ko mo re ko mi ná rov Slo ven -
ska a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ -
nos ten skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní
ne skor ších predpisov v zne ní zá ko na č. 279/2001 Z. z.
sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. § 1 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 1

Pred met zá ko na

Ten to zá kon upra vu je zria de nie, pos ta ve nie, pô sob -
nos� a or ga ni zač nú štruk tú ru Ko mo ry ko mi ná rov Slo -
ven ska (ïa lej len „ko mo ra“) a od bor nú spô so bi los� osôb 
vy ko ná va jú cich ko mi nár ske prá ce.“.

2. V § 2 ods. 1 sa slo vá „Dol nom Ku bí ne“ na hrá dza jú
slo vom „Nit re“.

3. § 3 znie:

„§ 3

Pô sob nos� ko mo ry

Ko mo ra naj mä
a) za stu pu je svo jich čle nov vo vz�a hu k štát nym or gá -

nom, or gá nom územ nej samo sprá vy a iným práv nic -
kým oso bám,

b) vy ko ná va od bor nú prí pra vu osôb, kto ré vy ko ná va jú
ko mi nár ske prá ce,

c) vy dá va osved če nie o od bor nej spô so bi los ti na ko mi -
nár ske prá ce,

d) ur ču je po do ho de s oso bou s od bor nou spô so bi los -
�ou územ ný ob vod jej pô sob nos ti na vy ko ná va nie ko -
mi nár skych prác; pre územ ný ob vod sa ur ču jú naj -
me nej dve oso by s od bor nou spô so bi los �ou, pri čom
mož nos� pô so be nia inej oso by s od bor nou spô so bi -
los �ou vo vy me dze nom územ nom ob vo de zos tá va za -
cho va ná,

e) vy tvá ra pod mien ky na zvy šo va nie od bor nos ti osôb
s od bor nou spô so bi los �ou,

f) pô so bí na oso by s od bor nou spô so bi los �ou, aby svo -
ju čin nos� vy ko ná va li od bor ne a spô so bom usta no -
ve ným práv ny mi pred pis mi,

g) na pod net práv nic kej oso by ale bo fy zic kej oso by
kon tro lu je vy ko ná va nie ko mi nár skych prác,

h) ozna mu je prí sluš né mu or gá nu štát nej správy3) oso -

by, kto rým za nik la plat nos� osved če nia o od bor nej
spô so bi los ti, ale bo oso by, kto ré zá važ ným spô so bom 
po ru šu jú pod mien ky usta no ve né práv ny mi pred pis -
mi pri vý ko ne ko mi nár skych prác,

i) spo lu pra cu je so stred ný mi ško la mi, vy so ký mi ško la -
mi a s iný mi ve dec ký mi a vý skumný mi in šti tú cia mi,
s or gán mi štát nej sprá vy a so štát ny mi skú šob ňa mi
v zá uj me roz vo ja ko mi nár stva,

j) pos ky tu je in for mač né a po ra den ské služ by,
k) spo lu pra cu je so štát ny mi or gán mi pri tvor be práv -

nych pred pi sov tý ka jú cich sa ko mi nár stva,
l) spo lu pra cu je s ob dob ný mi práv nic ký mi oso ba mi

v za hra ni čí.“.

4. Za § 3 sa vkla da jú § 3a až 3g, kto ré zne jú:

„§ 3a

Ko mi nár ske prá ce

(1) Ko mi nár ske prá ce sa čle nia na
a) kon tro lu a čis te nie ko mí nov,
b) od bor né pre skú ša nie ko mí nov.

(2) Kon tro lo va� a čis ti� ko mí ny môže len ko mi nár ale -
bo re víz ny tech nik ko mí nov. Ob sah kon tro ly a čis te nia
ko mí nov upra vu je oso bit ný pred pis.3a)

(3) Kon tro lo va� a čis ti� ko mí ny môže aj oso ba vy ko ná -
va jú ca prax pod ¾a § 3f; táto ju môže vy ko ná va� len pod
do h¾a dom ko mi ná ra ale bo re víz ne ho tech ni ka ko mí -
nov.

(4) Od bor ne pre skú ša va� ko mí ny môže len re víz ny
tech nik ko mí nov. Ob sah od bor né ho pre skú ša nia ko -
mí nov upra vu je oso bit ný pred pis.3a)

(5) Vzo ry po tvr de nia o kon tro le a čis te ní a od bor nom
pre skú ša va ní ko mí nov upra vu je oso bit ný pred pis.3a)

§ 3b

Od bor ná spô so bi los�

(1) Od bor nou spô so bi los �ou je sú hrn ve do mos tí,
prak tic kých skú se nos tí a ap li kač ných po stu pov, kto ré
sú ne vy hnut né na riad ny vý kon ko mi nár skych prác.

(2) Od bor nou spô so bi los �ou ko mi ná rov je naj mä zna -
los�
a) pred pi sov sú vi sia cich s ko mi nár skou čin nos �ou,
b) tech no lo gic kých po stu pov kon tro ly a čis te nia ko mí -

nov, dy mo vo dov a pa li vo vých spot re bi čov,
c) na vr ho va nia a zho to vo va nia ko mí nov a dy mo vo dov,

ako aj in šta lá cie pa li vo vých spot re bi čov.
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(3) Od bor nou spô so bi los �ou re víz nych tech ni kov ko -
mí nov je naj mä zna los�
a) pred pi sov sú vi sia cich s čin nos �ou re víz nych tech ni -

kov ko mí nov,
b) na vr ho va nia a zho to vo va nia ko mí nov a dy mo vo dov,

ako aj in šta lá cie pa li vo vých spot re bi čov,
c) funk čných, kon štrukč ných a bez peč nost ných pa ra -

met rov ko mí nov, dy mo vo dov a pa li vo vých spot re bi -
čov,

d) tech no lo gic kých po stu pov pre skú ša va nia ko mí nov
a vy hod no co va nia spa ¾o va cie ho pro ce su,

e) tech no lo gic kých po stu pov kon tro ly a čis te nia ko mí -
nov, dy mo vo dov a pa li vo vých spot re bi čov.

(4) Ob sah od bor nej prí pra vy na zís ka nie od bor nej
spô so bi los ti pod ¾a od se kov 2 a 3 je uve de ný v prí lo he
č. 1.

§ 3c

Roz sah od bor nej prí pra vy

(1) Zá klad ná od bor ná prí pra va je za me ra ná na zís ka -
nie ve do mos tí, prak tic kých skú se nos tí a ap li kač ných
po stu pov. Zá klad ná od bor ná prí pra va pre re víz nych
tech ni kov ko mí nov je naj me nej 60 ho dín.

(2) Ďal šia od bor ná prí pra va pre re víz nych tech ni kov
ko mí nov sa vy ko ná va raz za pä� ro kov v tr va ní naj me -
nej 15 ho dín.

§ 3d

Vy ko ná va nie od bor nej prí pra vy

(1) Na vy ko ná va nie od bor nej prí pra vy ve die ko mo ra
a) zoz nam lek to rov a do kla dy o ich od bor nej a pe da go -

gic kej kva li fi ká cii,
b) zá klad nú pe da go gic kú do ku men tá ciu, naj mä te ma -

tic ký plán a ča so vý roz vrh od bor nej prí pra vy a skú -
šob ný po ria dok,

c) pre h¾ad o ma te riál nom za bez pe če ní pro ce su vzde lá -
va nia, naj mä opis prie sto rov na od bor nú prí pra vu,
vy ba ve nie au dio vi zu ál nou tech ni kou a inou pot reb -
nou tech ni kou, zoz nam učeb ných po mô cok, li te ra -
tú ry pre lek to rov a učeb ných tex tov pre po slu chá -
čov.

(2) O od bor nej prí pra ve ve die ko mo ra tried nu kni hu,
kto rú ucho vá va pä� ro kov.

§ 3e

Ove ro va nie a osved čo va nie od bor nej spô so bi los ti

(1) Od bor ná spô so bi los� sa ove ru je skúš kou a pre u -
ka zu je sa osved če ním o od bor nej spô so bi los ti. Od bor -
nú spô so bi los� ko mi ná ra spĺ ňa oso ba, kto rá má vý uč ný 
list ale bo iný do klad o riad nom ukon če ní učeb né ho od -
bo ru ko mi nár ale bo prí buz né ho od bo ru a do klad o vy -
ko na ní troj roč nej pra xe v ko mi nár skom od bo re.

(2) Osved če nie o od bor nej spô so bi los ti ko mi nár na
zá kla de vý uč né ho lis tu ale bo iné ho do kla du o riad nom
ukon če ní učeb né ho od bo ru ale bo prí buz né ho od bo ru
a do kla du o vy ko na ní troj roč nej pra xe v ko mi nár skom
od bo re vy dá va ko mo ra.

(3) Oso ba s od bor nou spô so bi los �ou ko mi nár sa
môže po dro bi� ove re niu od bor nej spô so bi los ti re víz ny
tech nik ko mí nov naj skôr tri roky po na do bud nu tí od -
bor nej spô so bi los ti ko mi nár.

(4) Ove ro va nie od bor nej spô so bi los ti sa vy ko ná va
pred skú šob nou ko mi siou, kto rú zria ïu je ko mo ra po
do ho de s Mi nis ter stvom vnút ra Slo ven skej re pub li ky.
Ove ro va niu od bor nej spô so bi los ti sa môže po dro bi� len
oso ba, kto rá ab sol vo va la od bor nú prí pra vu vo vy me -
dze nom roz sa hu.

(5) O skúš ke a jej vý sled ku skú šob ná ko mi sia vy ho to -
vu je zá pis ni cu. Ak ove ro va ná oso ba na skúš ke vy ho vie,
osved če nie o od bor nej spô so bi los ti jej vy dá va ko mo ra.
Vzor osved če nia o od bor nej spô so bi los ti je uve de ný
v prí lo hách č. 2 a č. 3. Plat nos� osved če nia o od bor nej
spô so bi los ti je pä� ro kov odo dňa vy ko na nia skúš ky.

(6) Ak ove ro va ná oso ba na skúš ke ne vy ho vie, môže
skúš ku dva razy opa ko va�. Ter mín opa ko va nej skúš ky
sa ur ču je tak, aby sa ko na la naj skôr po jed nom me sia ci 
a naj ne skôr do troch me sia cov odo dňa vy ko na nia
skúš ky, pri kto rej oso ba ne vy ho ve la. Dru há op rav ná
skúš ka sa vy ko ná va pred ko mi siou zria de nou Mi nis -
ter stvom vnút ra Slo ven skej re pub li ky.

(7) Ak ove ro va ná oso ba ne vy ho vie na žiad nej skúš ke
pod ¾a od se ku 6, ïal šie mu ove re niu od bor nej spô so bi -
los ti sa môže po dro bi� až po opä tov nom ab sol vo va ní zá -
klad nej od bor nej prí pra vy.

(8) Oso ba s od bor nou spô so bi los �ou re víz ny tech nik
ko mí nov sa po dro bu je ïal šie mu pra vi del né mu ove ro -
va niu od bor nej spô so bi los ti po ab sol vo va ní ïal šej od -
bor nej prí pra vy raz za pä� ro kov. Na ove ro va nie ïal šej
od bor nej prí pra vy sa pri me ra ne vz�a hu jú usta no ve nia
od se kov 4 až 7.

§ 3f

Zís ka nie pra xe

(1) Oso be, kto rá má vý uč ný list ale bo iný do klad
o riad nom ukon če ní učeb né ho od bo ru ko mi nár, sa do
pra xe za po čí ta va dĺž ka štú dia v tom to učeb nom od bo -
re. Ak dĺž ka štú dia v učeb nom od bo re ko mi nár je krat -
šia ako tri roky, zos tá va jú cu čas� pra xe vy ko ná oso ba
pod ¾a od se ku 3.

(2) Oso ba, kto rá má vý uč ný list ale bo iný do klad
o riad nom ukon če ní prí buz né ho od bo ru, ale nespĺňa
po ža do va nú dĺž ku pra xe, môže pí som ne po žia da� ko -
mo ru o ur če nie oso by, u kto rej bude vy ko ná va� prax.

(3) Prax mož no vy ko ná va� len u oso by s od bor nou
spô so bi los �ou ko mi nár, kto rá má naj me nej pät nás� ro -
kov pra xe v od bo re, ale bo u oso by s od bor nou spô so bi -
los �ou re víz ny tech nik ko mí nov, kto rý má naj me nej de -
sa� ro kov pra xe v od bo re.

§ 3g

Osved čo va nie pí som nos tí

(1) Oso ba s od bor nou spô so bi los �ou ko mi nár pri vy -
ko ná va ní svo jej čin nos ti osved ču je pra vos� pí som nos tí, 
kto ré vy ho to vi la, od tlač kom svo jej pe čiat ky a vlast no -
ruč ným pod pi som.
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(2) Pe čiat ka pod ¾a od se ku 1 má ob dĺž ni ko vý tvar
s roz mer mi 45 x 16 mm. V tex te pe čiat ky musí by� uve -
de né meno a priez vis ko oso by s od bor nou spô so bi los -
�ou ko mi nár, re gis trač né čís lo jej osved če nia a slo vo
KO MI NÁR. Vzor od tlač ku pe čiat ky je uve de ný v prí lo he
č. 4.

(3) Oso ba s od bor nou spô so bi los �ou re víz ny tech nik
ko mí nov pri vy ko ná va ní svo jej čin nos ti osved ču je pra -
vos� pí som nos tí, kto ré vy ho to vi la, od tlač kom svo jej pe -
čiat ky a vlast no ruč ným pod pi som.

(4) Pe čiat ka pod ¾a od se ku 3 má ok rúh ly tvar s prie -
me rom 35 mm. V tex te pe čiat ky musí by� uve de né
meno a priez vis ko oso by s od bor nou spô so bi los �ou re -
víz ny tech nik ko mí nov, re gis trač né čís lo jej osved če nia
a slo vá RE VÍZ NY TECH NIK KO MÍ NOV. Vzor od tlač ku
pe čiat ky je uve de ný v prí lo he č. 5.

(5) Pe čiat ku oso be s od bor nou spô so bi los �ou ko mi -
nár a oso be s od bor nou spô so bi los �ou re víz ny tech nik
ko mí nov (ïa lej len „oso ba s od bor nou spô so bi los �ou“)
vy dá va ko mo ra za úhra du.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 3a znie:
„3a) Vy hláš ka Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky

č. 84/1997 Z. z., kto rou sa usta no vu jú tech nic ké pod mien ky
a po žia dav ky po žiar nej bez peč nos ti pri in šta lá cii
a pre vádz ko va ní pa li vo vých spot re bi čov, elek tro te pel ných
spot re bi čov a za ria de ní ústred né ho vy ku ro va nia a pri
vý stav be a po u ží va ní ko mí nov a dy mo vo dov.“.

5. V § 6 sa za pís me no c) vkla dá nové pís me no d), kto -
ré znie:

„d) vi ce pre zi dent,“.

Do te raj šie pís me ná d) a e) sa ozna ču jú ako pís me ná
e) a f).

6. V § 7 ods. 2 písm. c) sa slo vo „pod pred se du“ na hrá -
dza slo vom „vi ce pre zi den ta“.

7. V § 11 ods. 1 písm. a) sa slo vo „čle nom“ na hrá dza
slo va mi „oso bám s od bor nou spô so bi los �ou“.

8. Za § 16 sa vkla dá § 16a, kto rý znie:

„§ 16a

(1) Ko mo ra môže za dr ža� oso be s od bor nou spô so bi -
los �ou osved če nie o od bor nej spô so bi los ti, ak pri vy ko -
ná va ní ko mi nár skych prác po ru ší po vin nos ti usta no -
ve né tým to zá ko nom.

(2) Oso ba s od bor nou spô so bi los �ou, kto rej bolo za -
dr ža né osved če nie o od bor nej spô so bi los ti, je po vin ná
po dro bi� sa no vé mu ove re niu od bor nej spô so bi los ti
pred skú šob nou ko mi siou pod ¾a § 3e naj ne skôr do
troch me sia cov odo dňa za dr ža nia osved če nia o od bor -
nej spô so bi los ti.

(3) Ak oso ba s od bor nou spô so bi los �ou na skúš ke ne -
vy ho vie ale bo sa skúš ke ne pod ro bí v le ho te uve de nej
v od se ku 2, ko mo ra roz hod ne o od ňa tí osved če nia o od -
bor nej spô so bi los ti. Pro ti roz hod nu tiu o od ňa tí osved -
če nia o od bor nej spô so bi los ti mož no poda� op rav ný
pros trie dok na súd.

(4) Oso ba, kto rej za nik la plat nos� osved če nia o od -
bor nej spô so bi los ti, je po vin ná do troch dní od na do -
bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia o od ňa tí osved če -
nia o od bor nej spô so bi los ti vrá ti� pe čiat ku ko mo re.“.

9. V § 17 ods. 3 sa slo vo „člen“ na hrá dza slo va mi „oso -
ba s od bor nou spô so bi los �ou“.

10. Zá kon sa do pĺ ňa prí lo ha mi č. 1 až č. 5, kto ré zne jú:
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„Prí lo ha č. 1
k zá ko nu č. 161/1998 Z. z.

OB SAH OD BOR NEJ PRÍ PRA VY

Od bor ná prí pra va na zís ka nie od bor nej spô so bi los ti ko mi nár ob sa hu je naj mä
a) pred pi sy sú vi sia ce s ko mi nár skou čin nos �ou

1. sta veb ný zá kon a jeho vy ko ná va cie pred pi sy,
2. zá kon o ochra ne pred po žiar mi a jeho vy ko ná va cie pred pi sy,
3. pred pi sy o ochra ne ži vot né ho pros tre dia sú vi sia ce s emi sia mi vzni ka jú ci mi pri ho re ní lá tok v pa li vo vých spot re -

bi čoch,
4. práv ne a tech nic ké pred pi sy sú vi sia ce s po su dzo va ním zho dy vý rob kov,

b) tech no lo gic ké po stu py kon tro ly a čis te nia ko mí nov, dy mo vo dov a pa li vo vých spot re bi čov
1. vy ko ná va nie čis tia cich prác ko mí nov a dy mo vo dov pri pri po je ní jed not li vých dru hov pa li vo vých spot re bi čov,
2. kon tro lu ko mí nov a dy mo vo dov z h¾a di ska bez peč nej, spo ¾ah li vej a efek tív nej pre vádz ky,

c) zho to vo va nie ko mí nov a dy mo vo dov, ako aj in šta lá cie pa li vo vých spot re bi čov
1. vlast nos ti ma te riá lov po u ží va ných na zho to vo va nie ko mí nov a dy mo vo dov,
2. po žia dav ky na zho to vo va nie ko mí nov a dy mo vo dov,
3. umies tňo va nie pa li vo vých spot re bi čov v stav be a ich pri pá ja nie na ko mín.

Od bor ná prí pra va na zís ka nie od bor nej spô so bi los ti re víz ny tech nik ko mí nov ob sa hu je naj mä
a) pred pi sy sú vi sia ce s čin nos �ou re víz ne ho tech ni ka ko mí nov

1. sta veb ný zá kon a jeho vy ko ná va cie pred pi sy,
2. zá kon o ochra ne pred po žiar mi a jeho vy ko ná va cie pred pi sy,
3. pred pi sy o ochra ne ži vot né ho pros tre dia sú vi sia ce s emi sia mi vzni ka jú ci mi pri ho re ní lá tok v pa li vo vých spot re -

bi čoch,
4. práv ne a tech nic ké pred pi sy sú vi sia ce s po su dzo va ním zho dy vý rob kov,

b) zá sa dy na vr ho va nia a zho to vo va nia ko mí nov a dy mo vo dov, ako aj in šta lá cie pa li vo vých spot re bi čov
1. ur čo va nie účinnej výš ky a prie re zu dy mo vej ces ty a účin né ho �ahu ko mí na,
2. ma te riá ly vhod né na zho to vo va nie ko mí nov pre jed not li vé dru hy pa li vo vých spot re bi čov,
3. pod mien ky in šta lá cie jed not li vých dru hov pa li vo vých spot re bi čov a ich umies tňo va nie vzh¾a dom na pros tre die

a druh sta veb ných kon štruk cií,
c) funk čné, kon štrukč né a bez peč nost né pa ra met re ko mí nov, dy mo vo dov a pa li vo vých spot re bi čov

1. na vr ho va nie a zho to vo va nie ko mí no vé ho pláš �a a ot vo rov v ko mí ne,
2. bez peč né vzdia le nos ti sta veb ných kon štruk cií od ko mí nov, dy mo vo dov a pa li vo vých spot re bi čov,
3. pod mien ky spa ¾o va nia a účin nos� pa li vo vých spot re bi čov,
4. zá sa dy vy ko ná va nia ko mi nár skych prác,

d) tech no lo gic ké po stu py pre skú ša va nia ko mí nov a vy hod no co va nia spa ¾o va cie ho pro ce su
1. skúš ku tes nos ti kon štruk cie vy tvá ra jú cej dy mo vú ces tu,
2. vy ko ná va nie emis ných kon trol pre nos ný mi me ra cí mi prí stroj mi,
3. vy ko ná va nie kon trol účin nos ti pa li vo vých spot re bi čov,
4. po sú de nie sta veb né ho zho to ve nia ko mí na,

e) tech no lo gic ké po stu py kon tro ly a čis te nia ko mí nov, dy mo vo dov a pa li vo vých spot re bi čov
1. vy ko ná va nie čis tia cich prác ko mí nov a dy mo vo dov pri pri po je ní jed not li vých dru hov pa li vo vých spot re bi čov,
2. kon tro lu ko mí nov a dy mo vo dov z h¾a di ska bez peč nej, spo ¾ah li vej a efek tív nej pre vádz ky.



Strana 3994 Zbierka zákonov č. 517/2003 Čiastka 216

Prí lo ha č. 2
k zá ko nu č. 161/1998 Z. z.

VZOR OSVED ČE NIA

KO MO RA KO MI NÁ ROV SLO VEN SKA

Čís lo: Dňa:

OSVED ČE NIE

o od bor nej spô so bi los ti

Meno a priez vis ko:

Tr va lý po byt:

spĺ ňa pred po kla dy

od bor nej spô so bi los ti pod ¾a § 3b ods. 2 zá ko na č. 161/1998 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov

na kon tro lu a čis te nie ko mí nov.

Osved če nie pla tí do: ................

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

Od tla čok pe čiat ky Ko mo ry Me no a priez vis ko pred se du

ko mi ná rov Slo ven ska skú šob nej ko mi sie
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Prí lo ha č. 3
k zá ko nu č. 161/1998 Z. z.

VZOR OSVED ČE NIA

KO MO RA KO MI NÁ ROV SLO VEN SKA

Čís lo: Dňa:

OSVED ČE NIE

o od bor nej spô so bi los ti

Meno a priez vis ko:

Tr va lý po byt:

spĺ ňa pred po kla dy

od bor nej spô so bi los ti pod ¾a § 3b ods. 3 zá ko na č. 161/1998 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov

na odborné preskúšavanie ko mí nov.

Osved če nie pla tí do: ................

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

Od tla čok pe čiat ky Ko mo ry Me no a priez vis ko pred se du

        ko mi ná rov Slo ven ska                                                                                skú šob nej ko mi sie
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Prí lo ha č. 4
k zá ko nu č. 161/1998 Z. z.

VZOR ODTLAČKU PEČIATKY

Prí lo ha č. 5
k zá ko nu č. 161/1998 Z. z.

VZOR ODTLAČKU PEČIATKY



Čl. II

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

Ru dolf Schus ter v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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518

Z Á  K O N

zo 6. no vem bra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Slo ven skej ná rod nej rady  č. 330/1991 Zb.
o po zem ko vých  úpra vách, uspo ria da ní po zem ko vé ho vlast níc tva, po zem ko vých úra doch,

po zem ko vom fon de a o po zem ko vých spo lo čen stvách v zne ní ne skor ších pred pi sov
a o zme ne nie ktorých zá ko nov

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

Čl. I

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 330/1991 Zb. o po -
zem ko vých úpra vách, uspo ria da ní po zem ko vé ho vlast -
níc tva, po zem ko vých úra doch, po zem ko vom fon de
a o po zem ko vých spo lo čen stvách v zne ní zá ko na Slo ven -
skej ná rod nej rady č. 293/1992 Zb., zá ko na Slo ven skej
ná rod nej rady č. 323/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 187/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej 
rady Slo ven skej re pub li ky č. 180/1995 Z. z., zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z., zá -
ko na č. 80/1998 Z. z., zá ko na č. 256/2001 Z. z. a zá ko na 
č. 420/2002 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:  

1. § 5 vrá ta ne nad pi su znie: 

„§ 5

Or gá ny štát nej sprá vy v ob las ti po zem ko vých
úprav a ochra ny po ¾no hos po dár skej pô dy

(1)  Zria ïu jú sa kraj ské po zem ko vé úra dy a ob vod né
po zem ko vé úra dy.

(2) Or gány štát nej sprá vy v ob las ti po zem ko vých úprav 
a ochra ny po ¾no hos po dár skej pôdy sú:
a) Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

(ïa lej len „mi nis ter stvo“),
b) kraj ské po zem ko vé úra dy,
c) ob vod né po zem ko vé úra dy.

(3)   Mi nis ter stvo 
a) ria di a kon tro lu je vý kon štát nej sprá vy v ob las ti po -

zem ko vých úprav a ochra ny po ¾no hos po dár skej pôdy
usku toč ňo va ný ob vod ný mi po zem ko vý mi úrad mi
a kraj ský mi  po zem ko vý mi úrad mi, 

b) zria ïu je ale bo zru šu je stá le ale bo do čas né pra co vi sko
ob vod né ho po zem ko vé ho úra du na ná vrh kraj ské ho
po zem ko vé ho úra du,

c) je od vo la cím or gá nom vo ve ciach, v kto rých roz ho dol
v pr vom stup ni kraj ský po zem ko vý úrad,

d) zos ta vu je ná vrh roz po čtu kraj ských po zem ko vých
úra dov a ob vod ných po zem ko vých úra dov a ur ču je
poč ty za mest nan cov tých to úra dov, 

e) spra cú va stra té giu a kon cep ciu po zem ko vých úprav
a ochra ny po ¾no hos po dár skej pôdy, 

f) roz ho du je o pos ky to va ní fi nanč nej pod po ry štá tu na
ochra nu po ¾no hos po dár skej pôdy.

(4) Kraj ský  po zem ko vý úrad
a) ria di a kon tro lu je vý kon štát nej sprá vy na úse ku po -

zem ko vých úprav a na úse ku ochra ny po ¾no hos po -
dár skej pô dy usku toč ňo va ný ob vod ný mi po zem ko vý -
mi úrad mi,

b) vy pra cú va kon cep ciu po zem ko vých úprav a ochra ny
po ¾no hos po dár skej pôdy v rám ci svo jej územ nej pô -
sob nos ti, 

c) je od vo la cím or gá nom vo ve ciach, v kto rých roz ho dol
v pr vom stup ni ob vod ný po zem ko vý úrad,

d) na vr hu je mi nis ter stvu  zria de nie ale bo zru še nie stá le -
ho ale bo do čas né ho pra co vi ska ob vod né ho po zem ko -
vé ho úra du,

e) roz ho du je v po chyb nos tiach o tom, kto je po vin nou
oso bou,2)

f) roz ho du je o ná miet kach pro ti pro jek tu po zem ko vých
úprav (§ 13 ods. 4), 

g) roz ho du je o ná miet kach pro ti pro jek tu po zem ko vých
úprav pod ¾a oso bit né ho pred pi su,2a) 

h) ude ¾u je sú hlas k ná vr hom ne po ¾no hos po dár ske ho
po u ži tia po ¾no hos po dár skej pôdy v rám ci svo jej
územ nej pô sob nos ti, 

i) vy jad ru je sa k zá me rom a ná vr hom ne po ¾no hos po dár -
ske ho po u ži tia po ¾no hos po dár skej pôdy v rám ci svo jej 
pô sob nos ti. 

(5) Ob vod ný po zem ko vý úrad 
a) or ga ni zu je vy ko ná va nie po zem ko vých úprav,
b) roz ho du je v správ nom ko na ní o po zem ko vých úpra -

vách, 
c) za bez pe ču je vy pra co va nie úvod ných pod kla dov, ná vr -

hov pro jek tov po zem ko vých úprav a vy ko na nie schvá -
le né ho pro jek tu po zem ko vých úprav,

d) za bez pe ču je prá ce spo je né s rea li zá ciou spo loč ných
za ria de ní a opat re ní (§ 12 ods. 4) bu do va ných v rám ci
po zem ko vých úprav, 

e) spo lu pra cu je s miest ny mi or gán mi štát nej sprá vy na
úse ku ka tas tra ne hnu te¾ nos tí, naj mä pri zís ka va ní
pod kla dov z ka tas tra ne hnu te¾ nos tí, 

f) pred kla dá pod kla dy na zá pis zmien do ka tas tra ne -
hnu te¾ nos tí schvá le ných vy ko na ním pro jek tu po zem -
ko vých úprav, 

g) plní úlo hy pri vy dá va ní ne hnu te¾ nos tí opráv ne ným
oso bám pod ¾a oso bit né ho pred pi su,3)

h) za bez pe ču je prá ce na ob no ve evi den cie po zem kov
a práv nych vz�a hov k nim,

i) vy dá va úda je o bo ni to va ných  pôd no e ko lo gic kých jed -
not kách a pred kla dá ich na zá pis do ka tas tra ne hnu -
te¾ nos tí, 

j) plní úlo hy pod ¾a oso bit né ho pred pi su,3a)
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k) roz ho du je v správ nom ko na ní o ochra ne po ¾no hos po -
dár skej pôdy, 

l) vy jad ru je sa k zá me rom a ná vr hom ne po ¾no hos po dár -
ske ho po u ži tia po ¾no hos po dár skej pôdy v rám ci svoj -
ho územ né ho ob vo du, 

m) vy dá va sta no vi sko k po u ži tiu po ¾no hos po dár skej pôdy 
na krat ší čas ako je den rok, 

n) schva ¾u je pro jekt mi mo riad nych ag ro tech nic kých
opat re ní na po ¾no hos po dár skej pôde,

o) ve die re gis ter zdru že ní účast ní kov po zem ko vých
úprav, kto ré vzni ka jú na usta no vu jú cich zhro maž de -
niach účast ní kov  po zem ko vých úprav.

(6) Kraj ský po zem ko vý úrad a ob vod ný po zem ko vý
úrad pl nia ïa lej úlo hy štát nej sprá vy na úse ku rast li no -
le kár skej sta rost li vos ti v roz sa hu usta no ve nom oso bit -
ným pred pi som.3b)

(7) Kraj ské po zem ko vé úra dy vy ko ná va jú štát nu sprá -
vu na úse ku po zem ko vých úprav a ochra ny po ¾no hos po -
dár skej  pôdy v územ ných ob vo doch uve de ných v prí lo -
he.

(8) Ob vod né po zem ko vé úra dy vy ko ná va jú štát nu
sprá vu na úse ku po zem ko vých úprav a ochra ny po ¾no -
hos po dár skej  pôdy v územ ných ob vo doch uve de ných
v prí lo he.

(9) Kraj ský po zem ko vý úrad je práv nic ká oso ba. Kraj -
ský po zem ko vý  úrad je roz poč to vá or ga ni zá cia štá tu za -
po je ná fi nanč ný mi vz�ah mi na roz po čet mi nis ter stva,
kto ré v rám ci svo jej pô sob nos ti za bez pe ču je mzdo vé
pros tried ky a vec né pot re by kraj ských po zem ko vých
úra dov a ob vod ných po zem ko vých úra dov. Kraj ský po -
zem ko vý úrad je slu žob ným úra dom štát nych za mest -
nan cov, kto rí  vy ko ná va jú štát nu služ bu v kraj skom po -
zem ko vom úra de a v ob vod ných po zem ko vých úra doch;
je za mest ná va te ¾om za mest nan cov, kto rí vy ko ná va jú  ve -
rej nú služ bu v kraj skom po zem ko vom úra de a v ob vod -
ných po zem ko vých úra doch.

(10) Kraj ský po zem ko vý úrad ria di a za jeho čin nos�
zod po ve dá pred nos ta kraj ské ho po zem ko vé ho úra du,
kto ré ho vy me nú va a od vo lá va vlá da Slo ven skej re pub li -
ky na ná vrh mi nis tra pô do hos po dár stva Slo ven skej re -
pub li ky (ïa lej len „mi nis ter“).

(11) Ob vod ný po zem ko vý úrad koná a roz ho du je v ad mi -
nis tra tív nop ráv nych ve ciach samo stat ne.

(12) Ob vod ný po zem ko vý úrad ria di a za jeho čin nos�
zod po ve dá ria di te¾ ob vod né ho po zem ko vé ho úra du, kto -
ré ho vy me nú va a od vo lá va vlá da Slo ven skej re pub li ky na 
ná vrh  mi nis tra. 

(13)  Fy zic ké oso by, práv nic ké oso by a obce, kto ré môžu
by� dotk nu té po zem ko vý mi úpra va mi v ich pô sob nos ti
ale bo v ich prá vach, sú po vin né na zá kla de pí som nej vý -
zvy ob vod né ho po zem ko vé ho úra du in for mo va� ob vod ný
po zem ko vý úrad o plá no va ných zá me roch, kto ré sa majú 
usku toč ni� v ob vo de po zem ko vých úprav ale bo môžu
ma� vplyv na ko na nie o po zem ko vých úpra vách.

(14) Za mest nan ci kraj ských po zem ko vých úra dov, ob -
vod ných po zem ko vých úra dov a mi nis ter stva ne smú na
účely zís ka nia pe ňaž ných príj mov vy ko ná va� prá ce sú vi -
sia ce s po zem ko vý mi úpra va mi ale bo ochra nou po ¾no -
hos po dár skej pôdy, kto ré mi nis ter stvo, kraj ský po zem -
ko vý úrad ale bo ob vod ný  po zem ko vý úrad ob jed ná va.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 2, 2a, 3, 3a a 3b
 znejú:      

„2) § 21b ods.1 zá ko na č. 229/1991 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi -
sov.

2a) § 6 až 17 zá ko na  č. 64/1997 Z. z. o uží va ní po zem kov v zria de -
ných zá hrad kár skych osa dách a vy po ria da ní vlast níc tva
k nim v zne ní ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej republiky
č. 224/2001 Z. z.

 3) Zá kon č. 229/1991 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
3a) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 180/1995 Z. z.

o nie ktorých opat re niach na uspo ria da nie vlast níc tva k po zem -
kom v zne ní ne skor ších pred pi sov. 

3b) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 285/1995 Z. z.
o rast li no le kár skej sta rost li vos ti v zne ní zá ko na č. 471/2001
Z. z.“.

2. § 32 sa vy púš �a vrá ta ne nad pi su nad pa ra gra fom.

3.  V § 34 sa za od sek 9 vkla da jú nové od se ky 10 až 12,
kto ré zne jú:

„(10) Po zem ky vo vlast níc tve štá tu, kto ré sú ur če né
v zá väz nej čas ti  územ né ho plá nu obce na bý va nie for -
mou ná jom ných by tov vo vlast níc tve obce, môže po zem -
ko vý fond pre vies� do vlast níc tva obce.

(11) Ak na po zem koch uve de ných  v od se ku 10 budú
vý stav bu ná jom ných by tov za bez pe čo va� ne zis ko vé or ga -
ni zá cie pos ky tu jú ce vše obec ne pro speš né služ by ale bo
by to vé druž stvá, kto ré budú vlast ník mi tých to by tov,
uzav rie po zem ko vý fond s tý mi to oso ba mi zmlu vu o vý -
po žič ke 23fa) na uve de né po zem ky na 99 ro kov. Ob dob ne
sa po stu pu je aj pri vý po žič ke po zem kov ob čian skym
zdru že niam, na kto rých sa na chá dza jú te lo vý chov né
zariadenia a špor to vé za ria de nia tých to zdru že ní.

(12) Ne hnu te¾ nos ti  pod ¾a  od se kov 9 a 10 pre ve die  po -
zem ko vý fond zmlu vou o pre vo de vlast níc tva do vlast níc -
tva obce ale bo ich dá do uží va nia zmlu vou o vý po žič ke
oso bám pod ¾a od se ku 11  na zá kla de  prá vo plat né ho
územ né ho  roz hod nu tia o  umies tne ní stav by. V zmlu ve
o pre vo de po zem ku ale bo zmlu ve o vý po žič ke po zem kov
sa do hod ne, že po zem ko vý fond má prá vo od stú pi� od
zmlu vy, ak roz hod nu tie o umies tne ní stav by stra tí
platnos�23g) ale bo ak dô jde k jeho zme ne a v dô sled ku nej
stav ba pre sta ne pl ni� do hod nu tý účel ve rej no pros peš nej
stav by ale bo ná jom né ho domu. Inak je zmlu va ne plat ná.
Na do bú da te¾ ale bo vy po ži čia va te¾ je po vin ný odo dňa 
účin nos ti zmlu vy str pie�, aby po zem ko vý fond kon tro lo -
val do hod nu tý účel stav by.“.

Do te raj šie od se ky 10 a 11 sa ozna ču jú ako od se ky 13
a 14.

Po znám ka pod čia rou k od kazu 23fa znie:

„23fa) § 659 Ob čian ske ho zá kon ní ka.“. 

4.  Za § 42c sa vkla dá  § 42d, kto rý znie: 

„§ 42d

(1) S  pre cho dom pô sob nos ti štát nej sprá vy na úse ku
po zem ko vých úprav a na úse ku ochra ny po ¾no hos po dár -
skej pôdy pre chá dza jú 1. ja nu ára 2004 prá va a po vin nos -
ti vy plý va jú ce z pra cov nop ráv nych a štát no za mes t na -
nec kých vz�a hov za mest nan cov za bez pe ču jú cich  vý kon
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tých to kom pe ten cií  z kraj ských úra dov a ok res ných úra -
dov na kraj ské po zem ko vé úra dy. 

(2) Ko na nie, v kto rom sa roz ho du je o prá vach a prá vom 
chrá ne ných zá uj moch ale bo po vin nos tiach práv nic kých
osôb ale bo fy zic kých osôb, za ča té pred na do bud nu tím
účin nos ti toh to zá ko na ok res ným úra dom ale bo kraj -
ským úra dom  do kon čí na úse ku po zem ko vých úprav
a na úse ku ochra ny po ¾no hos po dár skej pôdy ob vod ný
po zem ko vý úrad ale bo kraj ský po zem ko vý úrad, v kto ré -
ho územ nom ob vo de mal ok res ný úrad ale bo kraj ský
úrad síd lo pod ¾a do te raj ších pred pi sov.“.

5. Slo vá „ok res ný úrad“ a „kraj ský úrad“ vo všet kých
tva roch sa v ce lom tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi „ob -
vod ný po zem ko vý úrad“ a  „kraj ský po zem ko vý úrad“
v prí sluš nom tva re. 

Čl. II

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 222/1996 Z. z. o or ga ni zá cii miest nej štát nej sprá vy
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 58/1997 Z. z., zá ko na č. 229/1997 Z. z., zá ko na
č. 281/1997 Z. z., zá ko na č. 288/1997 Z. z., zá ko na
č. 384/1997 Z. z., zá ko na č. 117/1998 Z. z., zá ko na
č. 195/1998 Z. z., zá ko na č. 225/1998 Z. z., zá ko na
č. 241/1998 Z. z., zá ko na č. 337/1998 Z. z., ná le zu
Ústav né ho súdu Slo ven skej republiky č. 185/1999 Z. z.,
zá ko na č. 263/1999 Z. z., zá ko na č. 313/1999 Z. z., zá -
ko na č. 83/2000 Z. z., zá ko na č. 183/2000 Z. z., zá ko na
č. 186/2000 Z. z., zá ko na č. 237/2000 Z. z., zá ko na
č. 223/2001 Z. z., zá ko na č. 255/2001 Z. z., zá ko na
č. 314/2001 Z. z., zá ko na č. 416/2001 Z. z., zá ko na

č. 453/2001 Z. z., zá ko na č. 49/2002 Z. z., zá ko na
č. 128/2002 Z. z., zá ko na č. 543/2002 Z. z., zá ko na
č. 103/2003 Z, z., zá ko na č. 417/2003 Z. z. a zá ko na
č. 453/2003 Z. z. sa mení tak to:

V prí lo he zá ko na sa vy púš �a jú po ra do vé  čís la 108
a 109.

Čl. III

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 307/1992 Zb.
o ochra ne po ¾no hos po dár ske ho pôd ne ho fon du v zne ní
zá ko na č. 83/2000 Z. z.,  zá ko na č. 553/2001 Z. z. a zá -
ko na č. 245/2003 Z. z. sa mení tak to:

Slo vá „ok res ný úrad“ a „kraj ský úrad“ vo všet kých tva -
roch sa v ce lom tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi „ob vod -
ný po zem ko vý úrad“ a  „kraj ský po zem ko vý úrad“ v prí -
sluš nom tva re. 

Čl. IV

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 285/1995 Z. z. o rast li no le kár skej sta rost li vos ti v zne -
ní zá ko na č. 471/2001 Z. z. sa mení tak to:

Slo vá „ok res ný úrad“ a „kraj ský úrad“ vo všet kých tva -
roch sa v ce lom tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi „ob vod -
ný po zem ko vý úrad“ a „kraj ský po zem ko vý úrad“  v prí -
sluš nom tva re ok rem usta no ve ní  § 24 a § 26 ods. 7.

Čl. V

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

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Síd la a pô sob nos� kraj ských  po zem ko vých úra dov 
a ob vod ných po zem ko vých úra dov

Kraj ský po zem ko vý úrad Ob vod ný po zem ko vý úrad Pô sob nos� v ok res och 

Bra ti sla va Bra ti sla va Bra ti sla va I-V

Ma lac ky Ma lac ky

Se nec Pe zi nok

Se nec

Tr na va Tr na va Tr na va

Hlo ho vec

Pieš �a ny

Du naj ská Stre da Du naj ská Stre da

Ga lan ta Ga lan ta

Se ni ca Se ni ca

Ska li ca

Tren čín  Tren čín Tren čín

Bá nov ce n/Beb ra vou 

Po važ ská Bys tri ca Po važ ská Bys tri ca

Pú chov

Ila va

Nové Mes to n/V. Nové Mes to n/V.

My ja va

Prie vi dza Prie vi dza

Par ti zán ske

Nit ra To po¾ ča ny To po¾ ča ny

Nové Zám ky Nové Zám ky

Ša ¾a

Nit ra Nit ra

Zla té Mo rav ce

Ko már no Ko már no

Le vi ce Le vi ce

Ži li na Čad ca Čad ca

Ky suc ké Nové Mes to

Ži li na Ži li na 

Byt ča

Ná mes to vo Dol ný Ku bín

Ná mes to vo

Tvr do šín

Mar tin Mar tin

Tur čian ske Tep li ce

Lip tov ský Mi ku láš Lip tov ský Mi ku láš

Ru žom be rok Ru žom be rok
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Ban ská Bys tri ca B. Bys tri ca B. Bys tri ca

Brez no Brez no

Žiar n/Hro nom Žiar n/Hro nom

Žar no vi ca

Ban ská Štiav ni ca

Zvo len Zvo len

Kru pi na

Det va

Ve¾ ký Kr tíš Ve¾ ký Kr tíš

Lu če nec Lu če nec

Pol tár

Ri mav ská So bo ta Ri mav ská So bo ta 

Re vú ca Re vú ca

Pre šov Po prad Po prad

Le vo ča

Pre šov Pre šov

Sa bi nov

Bar de jov Bar de jov

Strop kov Strop kov

Svid ník

Hu men né Hu men né

Sni na

Me dzi la bor ce

Sta rá ¼u bov ňa Sta rá ¼u bov ňa

Kež ma rok Kež ma rok

Vra nov nad Top ¾ou Vra nov nad Top ¾ou

Ko ši ce Mi cha lov ce Mi cha lov ce

Sob ran ce

Tre bi šov Tre bi šov

Košice-mesto Ko ši ce I-IV

Košice-okolie Košice-okolie

Spiš ská Nová Ves Spiš ská Nová Ves

Gel ni ca

Rož ňa va Rož ňa va
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519

Z Á  K O N

zo 6. no vem bra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 100/1977 Zb.
o hos po dá re ní v le soch a štát nej sprá ve les né ho hos po dár stva v zne ní ne skor ších
pred pi sov a o zme ne zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z.

o or ga ni zá cii miest nej štát nej sprá vy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov
v zne ní ne skor ších pred pi sov a o zme ne nie ktorých zá ko nov

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

Čl. I

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 100/1977 Zb.
o hos po dá re ní v le soch a štát nej sprá ve les né ho hos po -
dár stva v zne ní zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 131/1991 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 510/1991 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 183/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 265/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z. a zá ko na
č. 245/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. § 25 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 25

Or gá ny štát nej sprá vy les né ho hos po dár stva
a po ¾ov níc tva

(1) Zria ïu jú sa kraj ské les né úra dy a ob vod né les né
úra dy.

(2) Or gá ny štát nej sprá vy na úse ku les né ho hos po dár -
stva a po ¾ov níc tva sú:
a) mi nis ter stvo ako ústred ný or gán štát nej sprá vy les né -

ho hos po dár stva a po ¾ov níc tva, 
b) kraj ský les ný úrad,
c) ob vod ný les ný úrad.

(3) Síd la kraj ských les ných úra dov a ob vod ných les -
ných úra dov a ich územ ná pô sob nos� sú uve de né v prí lo -
he.

(4) Kraj ský les ný úrad so sú hla som mi nis ter stva môže
zria di� pra co vi sko ob vod né ho les né ho úra du i mimo síd -
la ob vod né ho les né ho úra du.

(5) Kraj ský les ný úrad je práv nic ká oso ba za po je ná fi -
nanč ný mi vz�ah mi na roz po čet mi nis ter stva. Kraj ský
les ný úrad je slu žob ným úra dom štát nych za mest nan -
cov, kto rí vy ko ná va jú štát nu služ bu v kraj skom les nom
úra de a v ob vod ných les ných úra doch v jeho územ nej pô -
sob nos ti; je za mest ná va te ¾om za mest nan cov, kto rí vy ko -
ná va jú ve rej nú služ bu v kraj skom les nom úra de a v ob -
vod ných les ných úra doch v jeho územ nej pô sob nos ti.

(6) Kraj ský les ný úrad ria di a za jeho čin nos� zod po ve -

dá pred nos ta, kto ré ho vy me nú va a od vo lá va vlá da Slo -
ven skej re pub li ky (ïa lej len „vlá da“) na ná vrh mi nis tra
pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky.

(7) Ob vod ný les ný úrad koná a roz ho du je v ad mi nis -
tra tív nop ráv nych ve ciach samo stat ne.

(8) Ob vod ný les ný úrad ria di a za jeho čin nos� zod po ve -
dá ve dú ci, kto ré ho vy me nú va a od vo lá va vlá da na ná vrh
mi nis tra pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky.

(9) Kraj ský les ný úrad a ob vod ný les ný úrad vy ko ná va
štát nu sprá vu v roz sa hu usta no ve nom oso bit ný mi pred -
pis mi.16)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 16 znie:

„16) § 24 a § 26 ods. 7 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 285/1995 Z. z. o rast li no le kár skej sta rost li vos ti v zne ní zá ko -
na č. 471/2001 Z. z.
Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 291/1996 Z. z.
o od ro dách a osi vách v zne ní zá ko na č. 470/2002 Z. z.“.

2. Za § 36 sa vkla dá § 36a, kto rý znie:

„§ 36a

(1) V sú vis los ti s pre cho dom pô sob nos ti na úse ku štát -
nej sprá vy les né ho hos po dár stva a po ¾ov níc tva pre chá -
dza jú 1. ja nu ára 2004 prá va a po vin nos ti vy plý va jú ce
z pra cov nop ráv nych a štát no za mes tna nec kých vz�a hov
za mest nan cov za bez pe ču jú cich vý kon tej to pô sob nos ti
z kraj ských úra dov a ok res ných úra dov na kraj ské les né
úra dy. 

(2) Ko na nie, v kto rom sa roz ho du je o prá vach a prá vom 
chrá ne ných zá uj moch ale bo po vin nos tiach práv nic kých
osôb ale bo fy zic kých osôb na úse ku les né ho hos po dár -
stva a po ¾ov níc tva, za ča té pred účin nos �ou toh to zá ko na
ok res ným úra dom ale bo kraj ským úra dom, do kon čí ob -
vod ný les ný úrad ale bo kraj ský les ný úrad pod ¾a územ -
nej pô sob nos ti.“.

3. Slo vá „les ný úrad“ vo všet kých tva roch sa v ce lom
tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi „ob vod ný les ný úrad“
v prí sluš nom tva re a slo vá „ob last ný les ný úrad“ sa v ce -
lom tex te zá ko na vo všet kých tva roch na hrá dza jú slo va -
mi „kraj ský les ný úrad“ v prí sluš nom tva re.

4. Zá kon sa do pĺ ňa prí lo hou, kto rá znie:
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SÍD LA A ÚZEM NÁ PÔ SOB NOSŤ KRAJ SKÝCH LES NÝCH ÚRA DOV
A OB VOD NÝCH LES NÝCH ÚRA DOV

Kraj ský les ný úrad Ob vod ný les ný úrad Pô sob nos� v ok res och

Bra ti sla va Bra ti sla va Bra ti sla va I — V

Pe zi nok

Se nec

Ma lac ky Ma lac ky

Tr na va Tr na va Tr na va

Pieš �a ny

Hlo ho vec

Du naj ská Stre da Du naj ská Stre da

Ga lan ta

Se ni ca Se ni ca

Ska li ca

Nit ra Nit ra Nit ra

To po¾ ča ny

Zla té Mo rav ce

Le vi ce Le vi ce

Nové Zám ky Nové Zám ky

Ko már no

Ša¾a

Tren čín Tren čín Tren čín

Bá nov ce nad Beb ra vou

Nové Mes to nad Vá hom Nové Mes to nad Vá hom

My ja va

Po važ ská Bys tri ca Po važ ská Bys tri ca

Pú chov

Ila va

Prie vi dza Prie vi dza

Par ti zán ske

Ži li na Ži li na Ži li na

Byt ča

Čad ca Čad ca

Ky suc ké Nové Mes to

Dol ný Ku bín Dol ný Ku bín

Ná mes to vo

Tvr do šín

Mar tin Mar tin

Tur čian ske Tep li ce

Lip tov ský Mi ku láš Lip tov ský Mi ku láš

Ru žom be rok Ru žom be rok
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Ban ská Bys tri ca Ban ská Bys tri ca Ban ská Bys tri ca

Brez no Brez no

Žar no vi ca Žar no vi ca

Žiar nad Hro nom

Ban ská Štiav ni ca

Zvo len Zvo len

Det va

Ri mav ská So bo ta Ri mav ská So bo ta

Ve¾ ký Kr tíš Ve¾ ký Kr tíš

Kru pi na

Lu če nec Lu če nec

Pol tár

Re vú ca Re vú ca

Pre šov Pre šov Pre šov

Sa bi nov

Bar de jov Bar de jov

Hu men né Hu men né

Me dzi la bor ce

Sni na Sni na

Strop kov   Strop kov

Svid ník 

Kež ma rok     Kež ma rok

Sta rá ¼u bov ňa

Po prad Po prad

Le vo ča

Vra nov nad Top ¾ou Vra nov nad Top ¾ou

Ko ši ce Ko ši ce Ko ši ce I — IV

Ko ši ce oko lie

Rož ňa va Rož ňa va

Mi cha lov ce Mi cha lov ce

Sob ran ce

Tre bi šov

Spiš ská Nová Ves Spiš ská Nová Ves

Gel ni ca Gel ni ca
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Čl. II

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 291/1996 Z. z. o od ro dách a osi vách v zne ní zá ko na
č. 470/2002 Z. z. sa mení tak to:

Slo vá „kraj ský úrad“ a „ok res ný úrad“ vo všet kých  tva -
roch sa v ce lom tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi „kraj -
ský les ný úrad“ a „ob vod ný les ný úrad“ v prí sluš nom tva -
re.

Čl. III

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 285/1995 Z. z. o rast li no le kár skej sta rost li vos ti v zne -
ní zá ko na č. 471/2001 Z. z. sa mení tak to: 

V § 24 a § 26 ods. 7 sa slo vá „Ok res né úra dy a kraj ské
úra dy“ na hrá dza jú slo va mi „Ob vod né les né úra dy a kraj -
ské les né úra dy“. 

Čl. IV

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996

Z. z. o or ga ni zá cii miest nej štát nej sprá vy a o zme ne a do -
pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 58/1997
Z. z., zá ko na č. 229/1997 Z. z., zá ko na č. 281/1997 Z. z., 
zá ko na č. 288/1997 Z. z., zá ko na č. 384/1997 Z. z., zá -
ko na č. 117/1998 Z. z., zá ko na č. 195/1998 Z. z., zá ko -
na č. 225/1998 Z. z., zá ko na č. 241/1998 Z. z., ná le zu
Ústav né ho súdu Slo ven skej republiky č. 185/1999 Z. z.,
zá ko na č. 263/1999 Z. z., zá ko na č. 313/1999 Z. z., zá -
ko na č. 83/2000 Z. z., zá ko na č. 183/2000 Z. z., zá ko na
č. 186/2000 Z. z., zá ko na č. 237/2000 Z. z., zá ko na
č. 223/2001 Z. z., zá ko na č. 255/2001 Z. z., zá ko na
č. 314/2001 Z. z., zá ko na č. 416/2001 Z. z., zá ko na
č. 453/2001 Z. z., zá ko na č. 49/2002 Z. z., zá ko na
č. 128/2002 Z. z., zá ko na č. 543/2002 Z. z., zá ko na
č. 103/2003 Z. z., zá ko na č. 417/2003 Z. z. a zá ko na
č. 453/2003 Z. z. sa mení tak to:

V prí lo he zá ko na sa vy púš �a jú po ra do vé čís la 99 až
107.

Čl. V

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

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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520

Z Á K O N

zo 6. no vem bra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 18/1996 Z. z.
 o ce nách v zne ní ne skor ších pred pi sov a kto rým sa mení zá kon č. 491/2001 Z. z.

 o or ga ni zo va ní trhu s vy bra ný mi po ¾no hos po dár sky mi vý rob ka mi

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

Čl. I

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 18/1996 Z. z. o ce nách v zne ní zá ko na č. 196/2000 Z. z.,
zá ko na č. 276/2001 Z. z., zá ko na č. 436/2002 Z. z. a zá ko -
na č. 465/2002 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 1 ods. 1 sa za slo vá „or gá nov štát nej sprá vy“
vkla da jú slo vá „a vyš ších územ ných cel kov“.

2. V § 2 ods. 1 pr vej vete sa vy púš �a jú slo vá „ale bo vy -
tvo re ná na oce ne nie to va ru na iné úče ly2)“.

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

3. V § 3 ods. 3 dru hej vete sa slo vá „Sú čas �ou ceny“ na -
hrá dza jú slo va mi „Ak nie je do hod nu té ale bo oso bit ným
pred pi som usta no ve né inak, sú čas �ou ceny“.

4. § 3 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Cena, kto rá sa pla tí v ho to vos ti a kto rú ne mož no bez

zvyš ku roz čle ni� na no mi nál nu hod no tu plat ných ban ko -
viek a min cí, sa za ok rúh ¾u je tak, aby túto cenu bolo mož -
né za pla ti� plat ný mi ban kov ka mi a min ca mi; cel ko vý zvy -
šok ne za ok rúh le nej ceny, kto rý je niž ší ako po lo vi ca
no mi nál nej hod no ty naj niž šej plat nej min ce, sa za ok rúh -
¾u je na dol a cel ko vý zvy šok plat by, kto rý sa rov ná po lo vi ci
ale bo je vyš ší ako po lo vi ca no mi nál nej hod no ty naj niž šej
plat nej min ce, sa za ok rúh ¾u je na hor. Ak je pla te ná cena
súč tom cien za viac ku sov toh to is té ho to va ru ale bo viac
ku sov rôz nych to va rov, za ok rúh ¾u je sa tak to až cel ko vá
suma pla te nej ceny. Ta ké to za ok rúh ¾o va nie ceny nie je
po ru še ním ce no vej dis cip lí ny pod ¾a toh to zá ko na.“.

5. V § 4 od sek 1 znie:
„(1) Re gu lá cia cien je ur če nie ceny ce no vý mi or gán mi

uve de ný mi v § 20 ods. 1 písm. a) až e).“.

6. V § 4 ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „pre fy zic ké oso by
a práv nic ké oso by v nich ur če né“.

7. V § 4 ods. 3  písm. c) sa vy púš �a jú slo vá „a trhu“.

8. V § 5  od sek 1 znie:
„(1) Re gu lá cia cien sa vy ko ná va úrad ným ur če ním cien 

a spô so bom pod ¾a od se ku 2.“.

9. V § 5 sa vy púš �a od sek 2. 

Do te raj ší  od sek 3 sa ozna ču je ako od sek 2.

10.  V § 5  ods. 2  úvod nej vete sa  slo vá „vo vod nom

hos po dár stve“ na hrá dza jú slo va mi „v poš to vých služ -
bách“ a v pís me ne a) sa slo vo „cien,“ na hrá dza slo va mi
„ma xi mál nych ale bo pev ných cien a ur če nie“.

11. V § 6 ods. 1 sa slo vá „ma xi mál nej, pev nej ale bo mi -
ni mál nej“ na hrá dza jú slo va mi „ma xi mál nej ale bo pev nej“.

12. V § 6 sa vy púš �a od sek 4.

13. V § 6 sa vy púš �a jú od se ky 5 a 6.

14. § 7, 8, 9 a 10 sa vy púš �a jú.

15. V § 11 od sek 1 znie:
„(1) Roz sah re gu lá cie cien pod ¾a § 5 a 6 usta no vu je ce -

no vý or gán uve de ný v § 20 ods. 1 písm. a) až e) roz hod nu -
tím o re gu lá cii cien. Ce no vý or gán pod ¾a § 20 ods. 1
písm. a) až c) uve rej ňu je roz hod nu tie o re gu lá cii cien vo
svo jom pub li kač nom or gá ne a vy hla su je v Zbier ke zá ko -
nov Slo ven skej republiky9a) uve rej ne ním ozná me nia
o jeho vy da ní. Ce no vé or gá ny uve de né v § 20 ods. 1
písm. d) uve rej ňu jú roz hod nu tia o re gu lá cii cien v Zbier -
ke zá ko nov Slo ven skej re pub li ky.9a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 9a znie:
„9a) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 1/1993 Z. z.

o Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li ky v zne ní ne skor ších
pred pi sov.“.

16. V § 12 ods. 1 sa vy púš �a jú pís me ná a), c) a d). 

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

17. V § 16 od se ky  2 a 3 zne jú:
„(2) Ce no vú kon tro lu pod ¾a toh to zá ko na sú opráv ne né 

vy ko ná va� ce no vé kon trol né or gá ny, kto rý mi sú ce no vé
or gá ny uve de né v § 20 ods. 1.

(3)  Na vý kon ce no vej kon tro ly sa pri me ra ne po u ži je
oso bit ný pred pis.13)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 13 znie:
„13) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 10/1996 Z. z.

o kon tro le v štát nej sprá ve v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

18. V § 17 ods. 1 písm. a) sa vy púš �a jú slo vá „ale bo za
niž šiu ako mi ni mál nu cenu“.

19. V § 17 ods. 1 pís me no c) znie:
„c) ne do dr ží pod mien ky re gu lá cie cien usta no ve né pod ¾a

§ 5 ods. 2,“.

20.  V § 17 ods. 1 sa vy púš �a jú pís me ná d) a e).

 Do te raj šie pís me no f) sa ozna ču je ako pís me no d).
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21. V § 17 ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „za niž šiu ako mi -
ni mál nu cenu ale bo“ a slo vá „ods. 6“.

22. V § 17 ods. 3 sa slo vá „pod ¾a § 5 až 9“ na hrá dza jú
slo va mi „pod ¾a § 5 a 6“.

23. V § 17 ods. 4 sa vy púš �a pís me no d).

24. V § 20 od sek 1 znie:
„(1) Pô sob nos� v ob las ti cien vy ko ná va jú tie to ce no vé

or gá ny:
a) mi nis ter stvo,
b) Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky,
c) Mi nis ter stvo vý stav by a re gio nál ne ho roz vo ja Slo ven -

skej re pub li ky,
d) iný or gán štát nej sprá vy, ak tak usta no vu je oso bit ný

pred pis,18a)
e) vyš ší územ ný ce lok,
f) sprá vy fi nanč nej kon tro ly,12)
g) Slo ven ská ob chod ná in špek cia.19)“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 12, 18a a 19 zne jú:
„12) Zá kon č. 440/2000 Z. z. o sprá vach fi nanč nej kon tro ly v zne ní 

ne skor ších pred pi sov.
18a) Zá kon č. 195/2000 Z. z. o te le ko mu ni ká ciách v zne ní zá ko na

č. 308/2000 Z. z.
Zá kon č. 276/2001 Z. z. o re gu lá cii v sie �o vých od vet viach
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších
pred pi sov.
Zá kon č. 507/2001 Z. z. o poš to vých služ bách.

19) Zá kon č. 128/2002 Z. z. o štát nej  kon tro le vnú tor né ho trhu
vo ve ciach ochra ny spot re bi te ¾a a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na  č. 284/2002 Z. z.“.

25. V § 20 ods. 2 písm. a) sa vy púš �a jú slo vá „a pred -
kla dá ná vrh ce no vé ho mo ra tó ria“.

26. V § 20 sa za od sek 2 vkla da jú nové od se ky 3 a 4,
kto ré zne jú:

„(3) Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky
vy ko ná va pô sob nos� pod ¾a od se ku 2 písm. b) až h) v ob -
las ti cien vý rob kov a vý ko nov v zdra vot níc tve a v ob las ti
cien ná jmu ne by to vých prie sto rov v zdra vot níc kych
zariadeniach19a) v prí pa doch pod ¾a § 4 ods. 3 písm. a) až c).

(4) Mi nis ter stvo vý stav by a re gio nál ne ho roz vo ja Slo -
ven skej re pub li ky   vy ko ná va pô sob nos� pod ¾a od se ku 2
písm. b) až h)  v ob las ti cien ná jmu by tov v prí pa doch
pod ¾a § 4 ods. 3 písm. a) až c).“.

Do te raj šie od se ky 3 až 5 sa ozna ču jú ako od se ky 5 až 7.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 19a znie:
„19a)§ 23 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 277/1994 Z. z.

o zdra vot nej sta rost li vos ti v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

27. V § 20 ods. 7 sa čís lo  „3“ na hrá dza čís lom „5“.

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

„§ 23a

(1) Ko na nia o po ru še ní ce no vej dis cip lí ny za ča té pred
1. ja nu árom 2004 do kon čia ce no vé kon trol né or gá ny
v roz sa hu svo jej pô sob nos ti pod ¾a toh to zá ko na pod ¾a
do te raj ších pred pi sov.

(2) Ce no vé kon trol né or gá ny vy ko ná va jú od 1. ja nu ára
2004 kon tro lu v roz sa hu kom pe ten cií usta no ve ných v § 20
ods. 3 až 6 a pod ¾a § 11 ods. 2  aj za ob do bie pred 1. ja nu á -
rom 2004.“.

29. Za  § 24 sa vkla dá § 24a, kto rý znie:

„§ 24a

Zru šu je sa vy hláš ka Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej
re pub li ky č. 465/1991 Zb. o ce nách sta vieb, po zem kov,
tr va lých po ras tov, úhra dách za zria de nie prá va osob né -
ho uží va nia po zem kov a ná hra dách za do čas né uží va nie
po zem kov v zne ní vy hláš ky Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven -
skej re pub li ky  č. 608/1992 Zb., vy hláš ky Mi nis ter stva
fi nan cií Slo ven skej re pub li ky č. 265/1993 Z. z. a vy hláš -
ky Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky
č. 375/1999 Z. z.“. 

30. Slo vá „ok res ný úrad“ vo všet kých tva roch sa v ce -
lom tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi „vyš ší územ ný ce -
lok“ v prí sluš nom tva re.

Čl. II

Zá kon č. 491/2001 Z. z. o or ga ni zo va ní trhu s vy bra -
ný mi po ¾no hos po dár sky mi vý rob ka mi sa mení tak to:

1. V § 4 ods. 3 sa vy púš �a dru há veta.

2. § 6 ods. 2 sa vy púš �a pís me no a).

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

3. V § 8 ods. 2 písm. c) sa vy púš �a jú slo vá „ce no vej re -
gu lá cie a“.

4. V § 9 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „s ich sú hla som“.

5. Za § 10 sa vkla dá § 10a, kto rý znie:

„§ 10a

Na uk la da nie po kút sa vz�a hu jú usta no ve nia oso bit -
né ho predpisu16a) ob dob ne.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 16a znie:
„16a) § 20 zá ko na č. 473/2003 Z. z. o Pô do hos po dár skej pla tob nej

agen tú re, o pod po re pod ni ka nia v pô do hos po dár stve a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004 
s  vý nim kou  čl. I  bo dov 11, 12, 18 a 21, kto ré na do bú da -
jú účin nos� 1. mája 2004.

Ru dolf Schus ter v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.
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521

Z Á K O N

zo 6. no vem bra 2003,

kto rým sa me ní a do pĺ ňa zá kon č. 446/2001 Z. z. o ma jet ku vyš ších územ ných cel kov

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

Čl. I

Zá kon  č. 446/2001 Z. z. o ma jet ku vyš ších územ ných
cel kov sa mení a do pĺ ňa tak to:

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

„§ 3a

(1) Do vlast níc tva vyš šie ho územ né ho cel ku pre chá -
dza jú z ma jet ku štá tu veci v sprá ve
a) práv nic kých osôb v ob las ti so ciál nej po mo ci, zdra vot -

níc tva a škol stva, ku kto rým pre chá dza zria ïo va te¾ -
ská funk cia na vyš ší územ ný ce lok pod ¾a oso bit ných
pred pi sov,1)

b) zria ïo va te ¾ov za ria de ní so ciál nych slu žieb bez práv -
nej sub jek ti vi ty v uží va ní tých to za ria de ní, ku kto rým
pre chá dza zria ïo va te¾ ská funk cia na vyš ší územ ný
ce lok pod ¾a oso bit né ho pred pi su,3)

c) zria ïo va te ¾ov zdra vot níc kych za ria de ní bez práv nej
sub jek ti vi ty v uží va ní tých to zdra vot níc kych za ria de -
ní, ku kto rým pre chá dza zria ïo va te¾ ská funk cia na
vyš ší územ ný ce lok pod ¾a oso bit né ho zá ko na,3a)

d) zria ïo va te ¾ov škôl a škol ských za ria de ní bez práv nej
sub jek ti vi ty v uží va ní tých to škôl ale bo za ria de ní, ku
kto rým pre chá dza zria ïo va te¾ ská funk cia na vyš ší
územ ný ce lok pod ¾a oso bit né ho zá ko na.2)

(2) Do  vlast níc tva  vyš šie ho  územ né ho   cel ku pre chá -
dza jú z ma jet ku štá tu pod ¾a od se ku 1  písm. a) veci vrá ta -
ne ro zo sta va ných sta vieb.

(3) Do  vlast níc tva  vyš šie ho  územ né ho   cel ku   pre chá -
dza jú   z ma jet ku  štá tu   aj  veci  v sprá ve zria ïo va te ¾ov 
práv nic kých  osôb uve de ných v od se ku 1 písm. a), kto ré
slú ži li na pl ne nie úloh tých to  práv nic kých  osôb  a kto ré 
zria ïo va te¾  ne pre vie dol  do   sprá vy   tých to   práv nic kých 
osôb.

(4) Do vlast níc tva vyš šie ho územ né ho cel ku pre chá -
dza jú z ma jet ku štá tu aj 
a) ro zo sta va né stav by, kto rých správ com je v deň pre -

cho du ma jet ku štá tu na vyš ší územ ný ce lok zria ïo va -
te¾ uve de ný v od se ku 1 písm. b) až d), ak uží va te¾ mi
tých to sta vieb po ich do kon če ní mali by� za ria de nia
uve de né v od se ku 1 písm. b) až d),

b) do kon če né stav by, kto ré v deň pre cho du ma jet ku štá -
tu na vyš ší územ ný ce lok ešte ne bo li odo vzda né do
uží va nia, sú v sprá ve zria ïo va te ¾ov uve de ných v od se -
ku 1 písm. b) až d) a ich uží va te¾ mi by mali by� za ria -
de nia uve de né v od se ku 1 písm. b) až d).“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 3a znie:
„3a) Zá kon  Ná rod nej  rady  Slo ven skej  re pub li ky  č.  277/1994

Z. z.  v zne ní  ne skor ších pred pi sov.“.

2.  Za § 4 sa vkla dá § 4a, kto rý znie:

„§ 4a

(1) Do vlast níc tva vyš šie ho územ né ho cel ku pre chá -
dza jú z ma jet ku štá tu
a) po h¾a dáv ky a iné ma jet ko vé prá va v sprá ve práv nic -

kých osôb uve de ných
1. v § 3a  ods. 1 písm. a),
2. v § 3a ods. 1 písm. b) až d) sú vi sia ce s čin nos �ou

 zariadení so ciál nych slu žieb bez práv nej sub jek ti vi -
ty, zdra vot níc kych za ria de ní bez práv nej sub jek ti vi -
ty a škôl a škol ských za ria de ní bez práv nej sub jek ti -
vi ty,

3. v § 3a ods. 3 a 4 sú vi sia ce s ma jet kom štá tu, kto rý
pre chá dza na vyš ší územ ný ce lok,

b) zá väz ky sú vi sia ce s ma jet kom, kto rý pre chá dza do
ma jet ku vyš šie ho územ né ho cel ku pod ¾a § 3a, a to do
hod no ty na do bud nu té ho ma jet ku a ma jet ko vých
práv.

(2) Do vlast níc tva vyš šie ho územ né ho cel ku ne pre chá -
dza jú
a) zá väz ky na úhra du za do dáv ky to va rov, prác a iných

vý ko nov pre vza té správ com ma jet ku Slo ven skej re -
pub li ky, sú vi sia ce s ma jet kom, kto rý pre chá dza do
vlast níc tva vyš šie ho územ né ho cel ku pod ¾a   § 3a, kto -
ré sú po le ho te splat nos ti ale bo ne bo li uhra de né ku
dňu pre cho du ma jet ku štá tu na vyš ší územ ný ce lok
pod ¾a toh to zá ko na,

b) zá väz ky na úhra du po vin ných pe ňaž ných pl ne ní  po -
d¾a oso bit ných pred pi sov,4) kto ré bol po vin ný uhra di�
správ ca ma jet ku Slo ven skej re pub li ky pod ¾a oso bit -
ných pred pi sov 4) do dňa pre cho du ma jet ku štá tu na
vyš ší územ ný ce lok.“.

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

„§ 5a

(1) Ma je tok štá tu pod ¾a § 3a pre chá dza do vlast níc tva
vyš šie ho územ né ho cel ku, na úze mí kto ré ho sa na chá -
dza.

(2) Odo vzdá va jú ci sub jekt, kto rý do dňa pre cho du ma -
jet ku štá tu mal v sprá ve ma je tok štá tu, kto rý pod ¾a toh to 
zá ko na pre chá dza na vyš ší územ ný ce lok, spí še s vyš ším
územ ným cel kom  pí som ný pro to kol o odo vzda ní ta ké ho -
to ma jet ku naj ne skôr do dvoch me sia cov odo dňa pre -
cho du ma jet ku štá tu pod ¾a toh to zá ko na, ak ten to zá kon
ne us ta no vu je inak. Pro to kol ob sa hu je pres né vy me dze -
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nie a hod no tu odo vzdá va né ho ma jet ku ve de nú v úč tov -
níc tve a oce ne né ho pod ¾a oso bit né ho zákona5) a výš ku
oprá vok toh to ma jet ku, sú vi sia ce ma jet ko vé prá va a zá -
väz ky ku dňu pre cho du ma jet ku štá tu na vyš ší územ ný
ce lok; ak ide o ne hnu te¾ nos�, pro to kol ob sa hu je aj úda je
ka tas tra ne hnu te¾ nos tí pod ¾a oso bit né ho zá ko na.6) Pro -
to kol pod pi su je šta tu tár ny or gán sub jek tu, kto rý mal
v sprá ve ma je tok štá tu  pre chá dza jú ci pod ¾a toh to zá ko -
na na vyš ší územ ný ce lok, a šta tu tár ny or gán vyš šie ho
územ né ho cel ku.

(3) Vyš ší územ ný ce lok je po vin ný do šies tich me sia cov 
odo dňa na do bud nu tia ma jet ku štá tu poda� na prí sluš -
nom ka tas tri ne hnu te¾ nos tí ná vrh na zá pis vlast níc ke ho
prá va k to mu to ma jet ku pod ¾a oso bit ných pred pi sov.7)“.

4. V po znám ke pod čia rou k od ka zu  5 sa ci tá cia „Zá -
kon č. 563/1991 Zb. o úč tov níc tve v zne ní ne skor ších
pred pi sov“ na hrá dza ci tá ciou „Zá kon č. 431/2002 Z. z.
o úč tov níc tve“.

5. V § 6 ods. 3 sa na kon ci pri pá ja jú tie to vety: „Vyš ší
územ ný ce lok môže uzav rie� zmlu vu o vý ko ne sprá vy
svoj ho ma jet ku s ob chod nou spo loč nos �ou ale bo s inou
práv nic kou oso bou. Zmlu va o vý ko ne sprá vy ob sa hu je
naj mä účel vy u ži tia ma jet ku, čas tr va nia vý ko nu sprá vy
a prá va a po vin nos ti zmluv ných strán; vyš ší územ ný ce -
lok nie je opráv ne ný da� sú hlas tej to práv nic kej oso be na
zria de nie zá lož né ho prá va k ma jet ku vyš šie ho územ né ho 
cel ku ani na jeho iné za �a že nie.“.

6. V § 6 ods. 4 sa za slo vá „§ 3“ vkla da jú slo vá „a  3a“
a slo vá „ne mô že na lo ži�“ sa na hrá dza jú slo va mi „môže
na lo ži� aj“.

7. V § 8 ods. 1 sa za slo vá „§ 3 ods. 1“ vkla da jú slo vá
„a § 3a“.

8. V § 8 od sek 2 znie:
„(2) Po vin nos� pod ¾a od se ku 1 sa skon čí na zá kla de

roz hod nu tia za stu pi te¾ stva vyš šie ho územ né ho cel ku
(ïa lej len „za stu pi te¾ stvo“)
a) o zme ne úče lo vé ho ur če nia ma jet ku uve de né ho v od -

se ku 1,
b) o vkla de ma jet ku uve de né ho v od se ku 1 do ob chod nej

spo loč nos ti ale bo o jeho po u ži tí na za lo že nie  inej
práv nic kej oso by,

c) o pre by toč nos ti ne hnu te¾ nej veci uve de nej v od se ku 1,
d) o pre by toč nos ti ale bo ne u pot re bi te¾ nos ti hnu te¾ nej

veci uve de nej v od se ku 1, ak jej zos tat ko vá cena je
vyš šia ako 1 000 000 Sk; pri niž šej zos tat ko vej cene
o pre by toč nos ti ale bo ne u pot re bi te¾ nos ti ta kejto hnu -
te¾ nej veci roz ho du je za mest na nec ur če ný zá sa da mi
pri ja tý mi pod ¾a § 9 ods. 2.“.

9. V § 8 ods. 4 sa za slo vo „ma je tok“ vkla da jú slo vá
„vo vlas tníc tve“.

10. § 9 sa do pĺ ňa od sek mi 4 až 6, kto ré zne jú:
„(4) Vyš ší územ ný ce lok ne mô že pre vies� vlast níc tvo

svoj ho ma jet ku bez ob chod nej ve rej nej sú�aže19a) s vý -
nim kou pod ¾a od se ku 6 na fy zic kú oso bu, kto rá je v tom -
to vyš šom územ nom cel ku
a) pred se dom vyš šie ho územ né ho cel ku,
b) pos lan com za stu pi te¾ stva,
c) šta tu tár nym or gá nom ale bo čle nom šta tu tár ne ho or -

gá nu práv nic kej oso by zria de nej ale bo za lo že nej vyš -
ším územ ným cel kom,

d) ria di te ¾om úra du vyš šie ho územ né ho cel ku,
e) za mest nan com vyš šie ho územ né ho cel ku,
f) hlav ným kon tro ló rom vyš šie ho územ né ho cel ku,
g) blíz kou oso bou 19b) osôb uve de ných v pís me nách a) až f).

(5) Vyš ší územ ný ce lok ne mô že pre vies� vlast níc ke
prá vo k ma jet ku bez ob chod nej ve rej nej sú �a že ani na
práv nic kú oso bu, v kto rej za kla da te ¾om, vlast ní kom ob -
chod né ho po dielu, šta tu tár nym or gá nom ale bo čle nom
šta tu tár ne ho or gá nu, čle nom ria dia ce ho, vý kon né ho
ale bo do zor né ho or gá nu je oso ba uve de ná v od se ku 4; to
ne pla tí, ak ide o práv nic kú oso bu, kto rej za kla da te ¾om je
vyš ší územ ný ce lok ale bo v kto rej má vyš ší územ ný ce lok
ob chod ný po diel.

(6) Vyš ší územ ný ce lok môže na fy zickú osobu uve -
denú v od se ku 4 pre vies� bez ob chod nej ve rej nej sú �a že
po ze mok za sta va ný stav bou v jej vlast níc tve, po diel ma -
jet ku vyš šie ho územ né ho cel ku, kto rým sa rea li zu je zá -
kon né pred kup né prá vo,19c) ale bo hnu te¾ nú vec, kto rej
zos tat ko vá cena je niž šia ako 50 000 Sk.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 19a až 19c zne jú:
„19a) § 281 až 288 Ob chod né ho zá kon ní ka.
 19b) § 116 Ob čian ske ho zá kon ní ka.
 19c) Na prí klad § 140 Ob čian ske ho zá kon ní ka.“.

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

„§ 12a

(1) Veci uve de né v § 3a pre chá dza jú do vlast níc tva vyš -
šie ho územ né ho cel ku dňom na do bud nu tia účin nos ti
oso bit né ho zá ko na, kto rým pre chá dza zria ïo va te¾ ská
funk cia na vyš ší územ ný ce lok; ten to deň je dňom pre -
cho du ma jet ku štá tu na vyš ší územ ný ce lok.

(2) Ak je odo vzdá va jú cim sub jek tom  ok res ný úrad,
spí še pí som ný pro to kol pod ¾a § 5a ods. 2 kraj ský úrad
a pro to kol pod pí še šta tu tár ny or gán kraj ské ho úra du.

(3) Po vin nos� pod ¾a § 8 ods. 1 a ob me dze nia pod ¾a § 8
ods. 4 sa vz�a hu jú na ma je tok, kto rý slú ži na za bez pe če -
nie zdra vot nej sta rost li vos ti, do 31. de cem bra 2004.“.

Čl. II

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

Ru dolf Schus ter v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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522

Z Á K O N

zo 6. no vem bra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 138/1991 Zb.
o ma jet ku obcí v zne ní ne skor ších pred pi sov

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

Čl. I

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 138/1991 Zb.
o ma jet ku obcí v zne ní zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 306/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 43/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 278/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej ra dy
Slo ven skej re pub li ky č. 245/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 147/1995 Z. z., ná le zu
Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky č. 130/1996 Z. z.
a zá ko na č. 447/2001 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. Za § 2b sa vkla dá § 2c, kto rý znie:

„§ 2c

(1) Do vlast níc tva obcí pre chá dza jú z ma jet ku Slo ven -
skej re pub li ky veci v sprá ve
a) práv nic kých osôb v ob las ti zdra vot níc tva, ku kto rým 

pre chá dza zria ïo va te¾ ská funk cia na obec pod ¾a
oso bit ných zá ko nov,11f)

b) zria ïo va te ¾a zdra vot níc kych za ria de ní bez práv nej
sub jek ti vi ty v uží va ní tých to zdra vot níc kych za ria -
de ní, ku kto rým pre chá dza zria ïo va te¾ ská funk cia
na obec pod ¾a oso bit né ho zá ko na.11f)

(2) Veci uve de né v od se ku 1 vrá ta ne ro zo sta va ných
sta vieb pre chá dza jú do vlast níc tva obcí, na úze mí kto -
rých sa na chá dza jú.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 11f znie:
„11f) Na prí klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 277/1994 Z. z. o zdra vot nej sta rost li vos ti v zne ní  ne skor  ších
pred pi sov.“.

2. V § 3 sa vy púš �a jú pís me ná e) a f).

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

3. Za § 4a sa vkla dá § 4b, kto rý znie:

„§ 4b

(1) Do vlast níc tva obcí pre chá dza jú s ma jet kom Slo -
ven skej re pub li ky pod ¾a § 2c aj sú vi sia ce ma jet ko vé prá -
va a do hod no ty na do bú da né ho ma jet ku a ma jet ko vých
práv aj sú vi sia ce zá väz ky.

(2) Na obec ne pre chá dza jú 
a) zá väz ky na úhra du za do dáv ky to va rov, prác a iných vý -

ko nov pre vza té správ com ma jet ku Slo ven skej re pub li ky, 
sú vi sia ce s ma jet kom, kto rý pre chá dza do vlast níc tva
obce pod ¾a § 2c ods. 1, kto ré sú po le ho te splat nos ti ale -
bo ne bo li uhra de né ku dňu pre cho du ma jet ku Slo ven -
skej re pub li ky na obec pod ¾a toh to zá ko na,

b) zá väz ky na úhra du pe ňaž ných pl ne ní pod ¾a oso bit -

ných zá ko nov,16a) kto ré bol po vin ný uhra di� správ ca
ma jet ku Slo ven skej re pub li ky pod ¾a oso bit ných
zákonov16a) do dňa pre cho du ma jet ku Slo ven skej re -
pub li ky na obec pod ¾a toh to zá ko na.“.

4. V § 6 ods. 3 sa na kon ci pri pá ja jú tie to vety: „Obec
môže uzav rie� zmlu vu o vý ko ne sprá vy svoj ho ma jet ku
s ob chod nou spo loč nos �ou ale bo s inou práv nic kou
oso bou. Zmlu va o vý ko ne sprá vy ob sa hu je naj mä účel
vy u ži tia ma jet ku, čas tr va nia vý ko nu sprá vy a prá va
a po vin nos ti zmluv ných strán; obec nie je opráv ne ná
da� sú hlas tej to práv nic kej oso be na zria de nie zá lož né -
ho prá va k ma jet ku obce ani na jeho iné za �a že nie.“.

5. V § 6 ods. 4 sa za slo vá „§ 2b ods. 1“ vkla da jú slo vá
„a § 2c ods. 1“ a slo vá „ne mô že na lo ži�“ sa na hrá dza jú
slo va mi „môže na lo ži� aj“.

6. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 21 sa ci tá cia „Zá -
kon č. 563/1991 Zb. o úč tov níc tve v zne ní ne skor ších
pred pi sov“ na hrá dza ci tá ciou „Zá kon č. 431/2002 Z. z.
o úč tov níc tve“.

7. V § 7a ods. 1 sa za slo vá „§ 2b ods. 1“ vkla da jú slo vá
„a § 2c“.

8. V § 7a od sek 2 znie:
„(2) Po vin nos� pod ¾a od se ku 1 sa skon čí na zá kla de

roz hod nu tia obec né ho za stu pi te¾ stva
a) o zme ne úče lo vé ho ur če nia ma jet ku uve de né ho v od -

se ku 1,
b) o vkla de ma jet ku uve de né ho v od se ku 1 do ob chod -

nej spo loč nos ti ale bo o jeho po u ži tí na za lo že nie inej
práv nic kej oso by,

c) o pre by toč nos ti ne hnu te¾ nej veci uve de nej v od se ku 1, 
d) o pre by toč nos ti ale bo ne u pot re bi te¾ nos ti hnu te¾ nej

veci uve de nej v od se ku 1, ak jej zos tat ko vá cena je
vyš šia ako 100 000 Sk; pri niž šej zos tat ko vej cene
o pre by toč nos ti ale bo o ne u pot re bi te¾ nos ti ta kejto
hnu te¾ nej veci roz ho du je za mest na nec ur če ný zá sa -
da mi pri ja tý mi pod ¾a § 9 ods. 1.“.

9. V § 7a ods. 4 sa za slo vo „ma je tok“ vkla da jú slo vá „vo 
vlast níc tve obce“.

10. V § 9 ods. 2 písm. a) sa na kon ci čiar ka na hrá dza
bod ko čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „to ne pla tí, ak
obec je po vin ná pre vies� ne hnu te¾ ný ma je tok pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su,22a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 22a znie:
„22a) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 182/1993 Z. z.

o vlast níc tve by tov a ne by to vých prie sto rov v zne ní ne skor ších 
pred pi sov.“.

11. § 9 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Obec ne mô že pre vies� vlast níc tvo svoj ho ma jet ku

bez ob chod nej ve rej nej sú�aže22b) na fy zic kú oso bu, kto rá
je v tej to obci
a) sta ros tom obce,
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b) pos lan com obec né ho za stu pi te¾ stva,
c) šta tu tár nym or gá nom ale bo čle nom šta tu tár ne ho

or gá nu práv nic kej oso by zria de nej ale bo za lo že nej
ob cou,

d) pred nos tom obec né ho úra du,
e) za mest nan com obce,
f) hlav ným kon tro ló rom obce,
g) blíz kou osobou22c) osôb uve de ných v pís me nách a) až f).“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 22b a 22c zne jú:
„22b) § 281 až 288 Ob chod né ho zá kon ní ka.

22c) § 116 Ob čian ske ho zá kon ní ka.“.

12. Za § 14b sa vkla dá § 14c, kto rý znie:

„§ 14c

(1) Odo vzdá va jú ci sub jekt, kto rý do dňa pre cho du ma -
jet ku Slo ven skej re pub li ky mal v sprá ve ma je tok, kto rý
pod ¾a toh to zá ko na pre chá dza na obec, spí še s ob cou pí -
som ný pro to kol o odo vzda ní toh to ma jet ku naj ne skôr do
dvoch me sia cov odo dňa pre cho du ma jet ku Slo ven skej
re pub li ky pod ¾a toh to zá ko na. Pro to kol ob sa hu je pres né
vy me dze nie a hod no tu odo vzdá va né ho ma jet ku ve de nú
v úč tov níc tve a oce ne né ho pod ¾a oso bit né ho zákona21)
a výš ku oprá vok toh to ma jet ku, sú vi sia ce ma jet ko vé
prá va a zá väz ky ku dňu pre cho du ma jet ku Slo ven skej
re pub li ky na obec; ak ide o ne hnu te¾ nos�, pro to kol ob sa -
hu je aj úda je ka tas tra ne hnu te¾ nos tí pod ¾a oso bit né ho
zá ko na.26b) Pro to kol pod pi su je šta tu tár ny or gán sub jek -
tu, kto rý mal v sprá ve ma je tok, kto ré ho vlast níc tvo pre -
chá dza pod ¾a toh to zá ko na na obec, a šta tu tár ny or gán
obce.

(2) Obce sú po vin né do šies tich me sia cov odo dňa na -

do bud nu tia ma jet ku pod ¾a toh to zá ko na poda� na prí -
sluš nom ka tas tri ne hnu te¾ nos tí ná vrh na zá pis vlast níc -
ke ho prá va k to mu to ma jet ku pod ¾a oso bit ných
zá ko nov.26c)

(3) Veci uve de né v § 2c pre chá dza jú do vlast níc tva obcí
dňom na do bud nu tia účin nos ti oso bit né ho zá ko na, kto -
rým pre chá dza zria ïo va te¾ ská funk cia na obec; ten to
deň je dňom pre cho du ma jet ku Slo ven skej re pub li ky na
obec.“.

13.  Za § 15e sa vkla dá § 15f, kto rý znie:

„§ 15f

(1) Ro zo sta va né stav by a do kon če né stav by, ku kto rým 
pre šla in ves tor ská funk cia na obec pod ¾a oso bit né ho zá -
ko na,33a) pre chá dza jú dňom 1. ja nu ára 2004 do vlast níc -
tva obce, kto rá je k 31. de cem bru 2003 ich in ves to rom.

(2) Do 1. júla 2004 obce uve dú do sú la du s § 6 ods. 3
svo je práv ne vz�a hy k práv nic kým oso bám, kto ré za lo ži li
do 31. de cem bra 2001.

(3) Po vin nos� pod ¾a § 7a ods. 1 a ob me dze nia pod ¾a
§ 7a ods. 4 sa vz�a hu jú na ma je tok, kto rý slú ži na za bez -
pe če nie zdra vot nej sta rost li vos ti, do 31. de cem bra
2004.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 33a znie:
„33a) § 3 ods. 2 písm. d) bod 2 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady

č. 518/1990 Zb.“. 

Čl. II

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

Ru dolf Schus ter v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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