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O P A T  R E  N I E
Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky

z 11. novembra 2003

o úpra ve dis po zič ných opráv ne ní správ cov ma jet ku štá tu v zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti
Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky

pri na kla da ní s ma jet kom štá tu 

Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven -
skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“) pod ¾a § 8a
ods. 2 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 278/1993 Z. z. o sprá ve ma jet ku štá tu v zne ní zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 374/1996 Z. z. (ïa lej len „zá kon“) usta no vu je: 

§ 1

Toto opat re nie sa vz�a hu je na správ cov ma jet ku štá -
tu (ïa lej len „správ ca“), kto rý mi sú na úče ly toh to opat -
re nia štát ne roz poč to vé or ga ni zá cie a štát ne prí spev ko -
vé or ga ni zá cie zria de né mi nis ter stvom a štát ne
roz poč to vé or ga ni zá cie a štát ne prí spev ko vé or ga ni zá -
cie, ku kto rým vy ko ná va mi nis ter stvo funk ciu zria ïo -
va te ¾a pod ¾a § 8a ods. 3 písm. a) zá ko na. 

§ 2

Oso bit né po nu ko vé ko na nie pri pre vo de
hnu te¾ ných vecí štá tu

[k § 8 ods. 5 písm. h) zá ko na]

Po vin nos� vy ko na� oso bit né po nu ko vé ko na nie pod ¾a 
§ 8 ods. 1 zá ko na sa vz�a hu je na správ cov uve de ných
v § 1 toh to opat re nia, ak pred me tom pre vo du sú  pro -
striedky vý po čto vej tech ni ky (po čí ta če, tla čiar ne), te le fa -
xy, ko pí ro va cie stro je a mo to ro vé vo zid lá, kto rých cena
ur če ná zna lec kým po sud kom za jed not li vú vec je vyš -
šia ako 50 000 Sk. Táto po vin nos� sa ne vz�a hu je na
pre vo dy ma jet ku štá tu na úče ly uve de né v § 11 ods. 7
zá ko na. 

§ 3

Pre vod sprá vy hnu te¾ ných vecí štá tu
(k § 9 ods. 2 zá ko na)

Na plat nos� zmlu vy o pre vo de sprá vy hnu te¾ ných vecí 
štá tu sa vy ža du je sú hlas mi nis ter stva, ak správ co via
uve de ní v § 1 toh to opat re nia pre vá dza jú hnu te¾ né veci
štá tu uve de né v § 2 toh to opat re nia do sprá vy iných
správ cov, ako sú uve de ní v § 1 ods. 1 písm. a) zá ko na. 

§ 4

Zá me na sprá vy hnu te¾ ných vecí štá tu
(k § 9 ods. 3 zá ko na) 

Na plat nos� zmlu vy o zá me ne sprá vy hnu te¾ ných vecí 
štá tu sa vy ža du je sú hlas mi nis ter stva, ak správ co via

uve de ní v § 1 toh to opat re nia zmlu vou o zá me ne sprá vy
hnu te¾ ných vecí štá tu dá va jú hnu te¾ né veci štá tu uve -
de né v § 2 toh to opat re nia iným správ com, ako sú uve -
de ní v § 1 ods. 1 písm. a) zá ko na. 

§ 5

Pre vod vlast níc tva hnu te¾ ných vecí štá tu
(k § 11 ods. 6 zá ko na) 

Na plat nos� kúp nej zmlu vy sa vy ža du je sú hlas mi nis -
ter stva, ak správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re nia
pre vá dza jú vlast níc tvo hnu te¾ ných vecí štá tu uve de -
ných v § 2 toh to opat re nia.

§ 6

Vý me na hnu te¾ ných vecí štá tu
(k § 11 ods. 8 zá ko na) 

Na plat nos� zá men nej zmlu vy sa vy ža du je sú hlas mi -
nis ter stva, ak správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re nia
vý me nou dá va jú hnu te¾ né veci štá tu uve de né v § 2 toh -
to opat re nia.

§ 7

Ná jom ma jet ku štá tu
(k § 13 ods. 6 zá ko na) 

(1) Na plat nos� ná jom nej zmlu vy, kto rou správ co via
uve de ní v § 1 toh to opat re nia pre ne chá va jú do ná jmu
viac ako 30 % ce lej po dlaho vej plo chy stav by ale bo viac
ako 30 % vý me ry po zem ku na čas dlh ší ako pä� ro kov,
sa vy ža du je sú hlas mi nis ter stva; to ne pla tí, ak ide o ná -
jom ne by to vých prie sto rov na úče ly pos ky to va nia zdra -
vot nej sta rost li vos ti a ná jom ne hnu te¾ nos ti ale bo jej
čas ti na úče ly rea li zá cie pro jek tov ener ge tic kej efek tív -
nos ti.

(2) Na plat nos� ná jom nej zmlu vy, kto rou sa pre ne -
chá va jú hnu te¾ né veci štá tu do ná jmu, sa vy ža du je sú -
hlas mi nis ter stva, ak správ co via uve de ní v § 1 toh to
opat re nia pre ne chá va jú do ná jmu hnu te¾ né veci štá tu
uve de né v § 2 toh to opat re nia iným ná jom com, ako sú
uve de ní v § 1 ods. 1 písm. a) zá ko na, na čas dlh ší ako tri 
roky ale bo na ne ur či tý čas. 
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§ 8

Vý po žič ka ma jet ku štá tu
(k § 13 ods. 9 zá ko na) 

(1) Na plat nos� zmlu vy o vý po žič ke ne hnu te¾ ných
vecí štá tu uzav re tej správ ca mi uve de ný mi v § 1 toh to
opat re nia sa vy ža du je sú hlas mi nis ter stva, ak sa zmlu -
va uzat vá ra s oso ba mi uve de ný mi v § 13 ods. 7 písm. a)
a f) zá ko na. 

(2) Sú hlas mi nis ter stva sa vy ža du je na plat nos�
zmlu vy o vý po žič ke, kto rou správ co via uve de ní v § 1
toh to opat re nia pre ne chá va jú do vý po žič ky hnu te¾ né
veci štá tu uve de né v § 2 toh to opat re nia iným vy po ži čia -
va te ¾om, ako sú uve de ní v § 1 ods. 1 písm. a) zá ko na. 

§ 9

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu je sa opat re nie Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych
vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky č. 324/2001 Z. z.
o úpra ve dis po zič ných opráv ne ní správ cov ma jet ku
štá tu v zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti Mi nis ter stva prá ce,
so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky pri na -
kla da ní s ma jet kom štá tu.

§ 10

Účin nos�

To to opat re nie na do bú da účin nos� 31. de cem bra 2003.

¼udovít Ka ník v. r.
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540

O Z N Á M E N I E
Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 4 ods. 2 zá ko na č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve

opat re nie z 11. no vem bra 2003 č. 19978/2003-92, kto rým sa mení a do pĺ ňa opat re nie Mi nis ter stva fi nan cií 
Slo ven skej re pub li ky z 10. de cem bra 2002 č. 21577/2002-92, kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o po stu poch 
úč to va nia a úč to vej os no ve pre zdra vot né po is �ov ne, So ciál nu po is �ov ňu a Ná rod ný úrad prá ce (ozná me nie
č. 720/2002 Z. z.) a kto rým sa mení opat re nie Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky z 12. feb ru ára
2003 č. 1558/2003-92, kto rým sa usta no vu jú úč tov né vý ka zy pre zdra vot né po is �ov ne, So ciál nu po is �ov ňu
a Ná rod ný úrad prá ce (ozná me nie č. 66/2003 Z. z.).

Opat re nie na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Opat re nie je uve rej ne né vo Fi nanč nom spra vo daj co vi č. 19/2003 a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve fi nan cií Slo -
ven skej re pub li ky.
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541

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 38 ods. 2 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb.
o sprá ve daní a po plat kov a o zme nách v sús ta ve územ ných fi nanč ných or gá nov v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 253/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 58/1995 Z. z. a zá ko na č. 493/2001 Z. z. 

opat re nie z 2. de cem bra 2003 č. 23287/2003-74, kto rým sa usta no vu jú vzo ry da ňo vých pri zna ní k dani z pre -
vo du a pre cho du ne hnu te¾ nos tí.

Opat re nie usta no vu je vzor pri zna nia
— k dani z pre vo du a pre cho du ne hnu te¾ nos tí pre fy zic ké oso by,
— k dani z pre vo du a pre cho du ne hnu te¾ nos tí pre práv nic ké oso by.

Sú čas ne sa zru šu je opat re nie z 3. de cem bra 2002 č. 20980/2002-74 (ozná me nie č. 689/2002 Z. z.).

Opat re nie na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Opat re nie je uve rej ne né vo Fi nanč nom spra vo daj co vi č. 19/2003 a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve fi nan cií Slo ven -
skej re pub li ky.
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542

O Z N Á M E N I E
Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 38 ods. 2 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb.
o sprá ve daní a po plat kov a o zme nách v sús ta ve územ ných fi nanč ných or gá nov v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 253/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 58/1995 Z. z. a zá ko na č. 493/2001 Z. z.

opat re nie z 2. de cem bra 2003 č. 23777/2003-73, kto rým sa usta no vu je vzor da ňo vé ho pri zna nia k da ni z pri -
da nej hod no ty.

Opat re nie na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Opat re nie je uve rej ne né vo Fi nanč nom spra vo daj co vi č. 19/2003 a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve fi nan cií Slo ven -
skej re pub li ky.
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543

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 38 ods. 2 zá ko na Slo ven skej ná rod nej ra dy č. 511/1992
Zb. o sprá ve da ní a po plat kov a o zme nách v sús ta ve územ ných fi nanč ných or gá nov v zne ní zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 253/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 58/1995 Z. z. a zá ko na
č. 493/2001 Z. z.

opat re nie z 2. de cem bra 2003 č. 23793/2003-74, kto rým sa do pĺ ňa opat re nie Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven -
skej re pub li ky zo 17. de cem bra 2001 č. 20842/2001-74, kto rým sa usta no vu jú vzo ry da ňo vých pri zna ní k da -
ni z ne hnu te¾ nos tí (ozná me nie č. 597/2001 Z. z.).

Opat re nie usta no vu je vzor pri zna nia k dani z ne hnu te¾ nos tí za stav by jad ro vých za ria de ní pre práv nic ké oso by.

Opat re nie na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Opat re nie je uve rej ne né vo Fi nanč nom spra vo daj co vi č. 19/2003 a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve fi nan cií Slo -
ven skej re pub li ky.
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