
561

Z Á  K O N

z 3. de cem bra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 154/2001 Z. z. o pro ku rá to roch a práv nych ča ka te ¾och
pro ku ra tú ry 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 č. 154/2001 Z. z. o pro ku rá to roch a práv nych
ča ka te ¾och pro ku ra tú ry v zne ní zá ko na č. 669/2002
Z. z., zá ko na č. 458/2003 Z. z., zá ko na č. 462/2003
Z. z. a zá ko na č. 548/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. Za § 265 sa vkla dá § 265a, kto rý znie:

„§ 265a

(1) Pro ku rá to ro vi pat rí v roku 2004 ïal ší plat vo výš -
ke funk čné ho pla tu pat ria ce ho za me siac no vem ber, ak 
v roku 2004
a) vy ko ná val funk ciu pro ku rá to ra as poň 180 slu žob -

ných dní,
b) jeho slu žob ný po mer trvá,
c) ne bo lo mu ulo že né dis cip li nár ne opat re nie pod ¾a

§ 189 ods. 1 písm. c) až f) zá ko na.

(2) Ako tr va nie slu žob né ho po me ru pro ku rá to ra sa
na úče ly pri zna nia ïal šie ho pla tu pod ¾a od se ku 1 po su -
dzu jú ob do bia uve de né v § 63 zá ko na.

(3) Ako vý kon funk cie pro ku rá to ra sa na úče ly pri -
zna nia ïal šie ho pla tu uve de né ho v od se ku 1 po su dzu je 
aj čas
a) čer pa nia do vo len ky a pre ven tív nej re ha bi li tá cie,
b) ne vy ko ná va nia funk cie pro ku rá to ra vo svia tok,
c) ná hrad né ho vo¾ na za vý kon funk cie nad čas,
d) slu žob né ho vo¾ na s ná hra dou pla tu,
e) štu dij né ho vo¾ na na zvy šo va nie kva li fi ká cie,
f) pre stáv ky na doj če nie,
g) uzna nej do čas nej ne schop nos ti na vý kon funk cie

pre slu žob ný úraz ale bo cho ro bu z po vo la nia,

h) do čas né ho po za sta ve nia vý ko nu funk cie pro ku rá to -
ra, ak
1. trest né stí ha nie pro ti pro ku rá to ro vi bolo za sta ve -

né,
2. pro ku rá tor bol spod ob ža lo by oslo bo de ný,
3. dis cip li nár ne ko na nie pro ti pro ku rá to ro vi sa

skon či lo inak ako zba ve ním funk cie,
i) vý ko nu väz by ale bo vý ko nu tres tu od ňa tia slo bo dy,

ak
  1. trest né stí ha nie pro ti pro ku rá to ro vi bolo za sta ve -

né,
 2. pro ku rá tor bol spod ob ža lo by oslo bo de ný, hoci aj

v ne skor šom ko na ní,
3. pro ku rá tor vy ko ná val trest od ňa tia slo bo dy na

pod kla de roz sud ku, kto rý bol zru še ný,
j) do čas né ho pri de le nia pod ¾a § 9 ods. 4 zá ko na.

(4) Plat pod ¾a od se ku 1 je splat ný vo vý plat nom ter mí -
ne ur če nom na vý pla tu pla tu za me siac no vem ber, ak
ïa lej nie je usta no ve né inak. Ak pod mien ku uve de nú
v od se ku 1 písm. a) spl ní pro ku rá tor až k 31. de cem -
bru, plat pod ¾a od se ku 1 je splat ný vo vý plat nom ter mí -
ne za me siac de cem ber.

(5) Ob do bia uve de né v od se ku 3 písm. h) a i) sa za po -
čí ta jú do času uve de né ho v od se ku 1 písm. a) až vte dy,
ak na sta ne práv na sku toč nos� uve de ná v od se ku 3
písm. h) a i), kto rá pod mie ňu je jej po su dzo va nie ako vý -
kon funk cie pro ku rá to ra. V ta kom prí pa de je ïal ší plat
pro ku rá to ra splat ný až v naj bliž šom vý plat nom ter mí -
ne, kto rý na sle du je po práv nej sku toč nos ti uve de nej
v od se ku 3 písm. h) a i).“.

2. V čl. V sa slo vá „1. ja nu ára 2004“ na hrá dza jú slo -
va mi „1. ja nu ára 2005“.

Čl. II

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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562

Z Á  K O N

z 3. de cem bra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 431/2002 Z. z.
o úč tov níc tve

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. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve sa mení a do pĺ -
ňa tak to:

1. V § 9 ods. 1 sa na kon ci bod ka na hrá dza bod ko -
čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „táto vý nim ka sa ne -
vz�a hu je na úč tov nú jed not ku, kto rá je pla ti te ¾om dane 
z pri da nej hod no ty.“.

2. V § 9 ods. 3 pr vej vete sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „ale bo ak sa sta ne pla ti te ¾om dane z pri da nej
hod no ty“.

3. V § 24 ods. 2 sa slo vá „ku dňu zos ta ve nia úč tov nej
zá vier ky“ na hrá dza jú slo va mi „ku dňu, ku kto ré mu sa
zos ta vu je úč tov ná zá vier ka“.

4. V § 27 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) ne hnu te¾ nos ti, v kto rých sú umies tne né pros tried ky

tech nic kých re zerv po sud kom znal ca a tech nic ké re -
zer vy kva li fi ko va ným od ha dom v úč tov ných jed not -
kách, kto ré sú po is �ov ňa mi ale bo za is �ov ňa mi pod ¾a
oso bit ných pred pi sov,12)“.

5. V § 38 sa za od sek 2 vkla dá nový od sek 3, kto rý
znie:

„(3) Na úče ly pod ¾a od se kov 1 a 2 je da ňo vý úrad
opráv ne ný vy ko ná va� v úč tov nej jed not ke kon tro lu
 dodržiavania usta no ve ní toh to zá ko na. Na vy ko ná va -
nie kon tro ly sa pri me ra ne po u ži jú usta no ve nia o pra -
vid lách kon trol nej čin nos ti pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.47a)“.

Do te raj šie od se ky 3 až 7 sa ozna ču jú ako od se ky 4
až 8.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 47a znie:
„47a) 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.“.

6. Za § 39 sa vkla dá § 39a, kto rý znie:

„§ 39a

Úč tov ná jed not ka, kto rá je pla ti te ¾om dane z pri da nej 
hod no ty a kto rá k 31. de cem bru 2004 úč tu je v sús ta ve
jed no du ché ho úč tov níc tva, je po vin ná od 1. ja nu ára
2005 úč to va� v sús ta ve po dvoj né ho úč tov níc tva.“.

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004
 okrem bo dov 1, 2 a 6, kto ré na do bú da jú účin nos� 1. ja -
nu ára 2005.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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563

Z Á  K O N

z 3. de cem bra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 105/2002 Z. z. o pos kyt nu tí jed no ra zo vé ho fi nanč né ho
prí spev ku prí sluš ní kom čes ko slo ven ských za hra nič ných ale bo spo je nec kých ar mád,

ako aj do má ce ho od bo ja v ro koch 1939 — 1945 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 č. 105/2002 Z. z. o pos kyt nu tí jed no ra zo vé ho
fi nanč né ho prí spev ku prí sluš ní kom čes ko slo ven ských
za hra nič ných ale bo spo je nec kých ar mád, ako aj do má -
ce ho od bo ja v ro koch 1939 — 1945 v zne ní zá ko na
č. 439/2002 Z. z. a zá ko na č. 443/2002 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to: 

1. V § 5 od sek 7 znie:
„(7) Mi nis ter stvo  spra vod li vos ti Slo ven skej  re pub li -

ky vy pla tí jed no ra zo vý fi nanč ný prí spe vok  opráv ne -

ným oso bám pod ¾a § 2  ods. 1 a 2 naj ne skôr do 31. de -
cem bra 2004.“

2. Za § 6a sa vkla dá § 6b, kto rý vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 6b

Pre chod né usta no ve nie účin né
od 30. de cem bra 2003

Ná rok na prí spe vok, kto rý za ni kol pod ¾a § 3 ods. 2
 tohto zá ko na, mož no uplat ni� pí som nou žia dos �ou na
prí sluš nom or gá ne pod ¾a § 5 ods. 1 naj ne skôr do
31. mar ca 2004, inak ten to ná rok za ni ká.“.

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 30. de cem bra 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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564

Z Á  K O N

zo 4. de cem bra 2003, 

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 92/1991 Zb. o pod mien kach pre vo du ma jet ku štá tu na iné
oso by v zne ní ne skor ších pred pi sov a kto rým sa mení zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej

re pub li ky č. 173/1993 Z. z. o nie ktorých ná hra dách v sú vis los ti s pre vo dom ma jet ku štá tu
na iné oso by

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. 92/1991 Zb. o pod mien kach pre vo du ma -
jet ku štá tu na iné oso by v zne ní zá ko na č. 92/1992 Zb., 
zá ko na č. 264/1992 Zb., ústav né ho zá ko na
č. 541/1992 Zb., zá ko na č. 544/1992 Zb., zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 17/1993 Z. z., zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 172/1993
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 rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 60/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 172/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 244/1994 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 369/1994 Z. z., zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 374/1994
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 190/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 304/1995 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo -
ven skej re pub li ky č. 4/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 56/1996 Z. z., zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 322/1996 Z. z., ná -
le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky č. 352/1996
Z. z., zá ko na č. 210/1997 Z. z., zá ko na č. 211/1997
Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky
č. 221/1998 Z. z., zá ko na č. 253/1999 Z. z., zá ko na
č. 122/2000 Z. z., zá ko na č. 441/2000 Z. z., zá ko na
č. 13/2002 Z. z., zá ko na č. 291/2002 Z. z., zá ko na
č. 292/2002 Z. z. a zá ko na č. 465/2002 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 3 ods. 3 sa za slo vá „Fond ná rod né ho ma jet ku
Slo ven skej re pub li ky“ vkla da jú slo vá „(ïa lej len
„fond“)“.

2. V  § 7 ods. 3 sa slo vá „Mi nis ter stvo pre sprá vu a pri -
va ti zá ciu ná rod né ho ma jet ku Slo ven skej re pub li ky“
na hrá dza jú slo va mi „Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo -
ven skej re pub li ky“.

3. V § 10 od sek 2 znie:
„(2) O pri va ti zá cii pod ni ku ale bo jeho čas ti s cha rak -

te rom pri ro dze né ho mo no po lu a o pri va ti zá cii ma jet ko -
vej účas ti štá tu ale bo ma jet ko vej účas ti fon du na pod -
ni ka ní inej práv nic kej oso by, kto rá má cha rak ter
pri ro dze né ho mo no po lu, vždy roz ho du je vlá da, a to po
pre ro ko va ní zá me ru a po stu pu pri va ti zá cie v Ná rod nej
rade Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „ná rod ná rada“).

Ná rod ná rada sa musí vy jad ri� o ná vr hu do 30 dní od
jeho pred lo že nia. Po már nom uply nu tí tej to le ho ty sa
ná vrh po va žu je za pre ro ko va ný. Cha rak ter pri ro dze né -
ho mo no po lu majú 
a) Slo ven ský ply ná ren ský prie my sel, a. s., 
b) Zá pa do slo ven ská ener ge ti ka, a. s.,
c) Stre do slo ven ská ener ge ti ka, a. s., 
d) Vý cho do slo ven ská ener ge ti ka, a. s., 
e) Slo ven ská elek tri zač ná pre no so vá sús ta va, a. s., 
f) Slo ven ská poš ta, štát ny pod nik, 
g) Slo ven ský vo do hos po dár sky pod nik, štát ny pod nik,
h) Že lez ni ce Slo ven skej re pub li ky, Bra ti sla va, 
i) Trans pet rol, a. s., 
j) Slo ven ské elek trár ne, a. s., 

k) Slo ven ské te le ko mu ni ká cie, a. s., 
l) Lesy Slo ven skej re pub li ky, štát ny pod nik.“.

4. V § 10 ods. 3 písm. a) sa za slo vá „že lez nič ná do -
prav ná cesta4da)“ vkla da jú slo vá „ce lo štát nych dráh“.

5. V § 10 ods. 3 pís me no c) znie:
„c) vod né toky,4dc) po zem ky, kto ré tvo ria ko ry tá vod ných 

to kov, ma je tok slú žia ci na sprá vu a ochra nu vod -
ných to kov a ak cie ich ob chod ných spo loč nos tí,“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 4dc znie:
„4dc) Čl. 4 Ús ta vy Slo ven skej re pub li ky.

§ 39 ods. 1 zá ko na č. 184/2002 Z. z. o vo dách a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (vod ný zá kon).“.

 6. V § 10 ods. 3 sa vy púš �a pís me no d).

Sú čas ne sa zru šu je po znám ka pod čia rou k od ka zu
4dd.

 7. V § 10 sa vy púš �a od sek 4. 

 Do te raj šie od se ky 5 až 17 sa ozna ču jú ako od se ky 4
až 16.

 8. V § 10 od sek 4 znie:
„(4) Pod ¾a roz hod nu tia vlá dy si štát ale bo fond môže za -

cho va� ma jet ko vú účas� na pod ni ka ní inej práv nic kej oso -
by v práv nic kých oso bách uve de ných v § 10 ods. 2 a v ak -
cio vých spo loč nos tiach uve de ných v § 47d ods. 3 písm. a)
a c).“.

 9. V § 10 ods. 6 sa slo vá „Mi nis ter stvo a fond sú po -
vin né“ na hrá dza jú slo va mi „Mi nis ter stvo je po vin né“.

10. V § 10 ods. 7 sa čís lov ka „7“ na hrá dza čís lov kou „6“.

11. V § 10 ods. 15 sa slo vá „Fond ná rod né ho ma jet ku
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Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „fond“)“ na hrá dza jú slo -
vom „fond“.

12. V § 11 ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „s vý nim kou ur -
če nej ma jet ko vej účas ti štá tu pod ¾a roz hod nu tia o pri -
va ti zá cii pod ni kov a ak cio vých spo loč nos tí uve de ných
v § 10 ods. 2“.

13. V § 14 ods. 1 pís me no e) znie: 
„e) zá kaz uzat vá ra� zmlu vy o pre ná jme pri va ti zo va né ho 

ma jet ku do doby za pla te nia ce lej kúp nej ceny, iba
ak išlo o zmlu vu na dobu ur či tú s do bou ná jmu krat -
šou ako je den rok ale bo o zmlu vu na dobu ne ur či tú
s vý po ved nou le ho tou krat šou ako tri me sia ce.“.

14. V § 15 od sek 3 znie:
„(3) Ak pri va ti zo va ný ma je tok fi nan co va ný z úve ru,

kto rý je za bez pe če ný štát nou zá ru kou a pre chá dza na
viac na do bú da te ¾ov, zá väz ky, kto ré vznik li z úve ru za -
bez pe če né ho štát nou zá ru kou, sa roz de lia v pri va ti zač -
nom pro jek te.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 7b sa vy púš �a.

15. V § 15 od sek 4 znie:
„(4) Na pre chod zá väz kov sa ne vy ža du je sú hlas ve ri -

te ¾a. Fond do výš ky zís ka nej hod no ty pri va ti zo va né ho
ma jet ku ručí svo jím ma jet kom za spl ne nie zá väz kov
na do bú da te ¾om pri va ti zo va né ho ma jet ku, ak sa s ru či -
te ¾om ne do hod ne inak. Ve ri te¾ je opráv ne ný do má ha�
sa spl ne nia tých to zá väz kov od fon du, len ak svo ju po -
h¾a dáv ku čo do práv ne ho dô vo du a výš ky ozná mil fon -
du do jed né ho roka od oka mi hu pre cho du zá väz kov na
na do bú da te ¾a pri va ti zo va né ho ma jet ku a ak vy čer pal
všet ky práv ne pros tried ky na jej uspo ko je nie voči dlž ní -
ko vi.7a)“.

16. § 15 sa do pĺ ňa od se kom 7, kto rý znie:
„(7) Ak sa ve ri te¾ s ru či te ¾om do hod ne pod ¾a od se ku 4

inak, ve ri te¾ sa ne mô že do má ha� svo jich práv vy plý va -
jú cich z ru či te¾ ské ho zá väz ku fon du.“.

17. V § 19a ods. 2 sa v pr vej vete vy púš �a jú slo vá „ale -
bo jeho pre ná jom, iba ak išlo o zmlu vu s do bou ná jmu
krat šou ako je den rok a s vý po ved nou le ho tou krat šou
ako tri me sia ce“. 

18. V § 19a ods. 2 sa za prvú vetu vkla dá nová dru há
veta, kto rá znie: „V čase po spla te ní ce lej kúp nej ceny
do spl ne nia všet kých zmluv ných zá väz kov a po vin nos tí
je pre ná jom pri va ti zo va né ho ma jet ku mož ný, iba ak by
išlo o zmlu vu na dobu ur či tú s do bou ná jmu krat šou
ako jeden rok ale bo o zmlu vu na dobu ne ur či tú s vý po -
ved nou le ho tou krat šou ako tri me sia ce, a to len po
pred chá dza jú com pí som nom sú hla se fon du.“.

19. V § 19a ods. 4 sa za slo vo „na do bú da te ¾om“ vkla -
da jú slo vá „ale bo ob chod nou spo loč nos �ou, kto rej ma -
jet ko vá účas� bola pred me tom pre daja“.

20. V § 19a od sek 5 znie: 
„(5) Pri od stú pe ní od zmlu vy o pre daji pod ni ku ale bo

jeho čas ti pre chá dza jú na fond veci, prá va a zá väz ky
na do bú da te ¾a, kto ré boli pred me tom pre daja pod ¾a

zmlu vy a kto ré ku dňu účin nos ti exis tu jú a sú vo vlast -
níc tve na do bú da te ¾a. Na do bú da te¾ je po vin ný naj ne -
skôr do 10 dní od do ru če nia ozná me nia o od stú pe ní od 
zmlu vy pred lo ži� fon du sú pis odo vzdá va né ho ma jet ku
a umož ni� mu fy zic kú kon tro lu sta vu odo vzdá va né ho
ma jet ku tak, aby fond naj ne skôr do 30 dní od do ru če -
nia toh to ozná me nia mo hol pre vzia� ma je tok. O pre -
vza tí ma jet ku vy ho to via zmluv né stra ny zá pis ni cu,
kto rej sú čas �ou bude sú pis odo vzdá va né ho ma jet ku
po po lo žkách.“.

21. § 28 sa do pĺ ňa od se kom 9, kto rý znie:
„(9) Ak za lo že nie ob chod nej spo loč nos ti fon dom ne -

bo lo pred me tom roz hod nu tia o pri va ti zá cii ale bo
schvá le né ho pri va ti zač né ho pro jek tu, fond na lo ží so
svo jou ma jet ko vou účas �ou na pod ni ka ní ta kejto ob -
chod nej spo loč nos ti spô so bom, o kto rom roz hod ne vlá -
da na ná vrh fon du.“.

22. V § 29 ods. 1 písm. ch) sa za slo vá „na obce“ vkla -
dá čiar ka a slo vá „vyš šie územ né cel ky“. 

23. V § 45a od sek 3 znie:
„(3) Pod ¾a od se ku 1 môže pod nik po stu po va� iba vte -

dy, ak ide o hmot ný in ves tič ný ma je tok jed né ho pod ni ku 
v zos tat ko vej hod no te naj viac 5 000 000 Sk ale bo vklad
do ob chod nej spo loč nos ti vo výš ke naj viac 200 000 Sk
v jed nom ka len dár nom roku.“.

24. V § 47c ods. 1 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„s vý nim kou ma jet ku, kto rý spra vu je Slo ven ský po -
zem ko vý fond pod ¾a oso bit né ho pred pi su.14)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 14 znie: 
„14) § 17 zá ko na č. 229/1991 Zb. o úpra ve vlast níc kych vz�a hov

k pôde a iné mu po ¾no hos po dár ske mu ma jet ku v zne ní
ne skor ších pred pi sov.“.

25. V § 47c sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý
znie:

„(2) By to vé domy, kto ré sú ma jet kom štá tu v sprá ve
mi nis ter stva pod ¾a od se ku 1, pre ve die mi nis ter stvo do
vlast níc tva prí sluš nej obce bez od plat ne. Obec je po vin -
ná za cho va� úče lo vé ur če nie ta kejto ne hnu te¾ nos ti.“.

 Do te raj šie od se ky 2 až 5 sa ozna ču jú ako od se ky 3 až 6. 

26. § 47c sa do pĺ ňa od se kom 7, kto rý znie:
„(7) Vý nos z pre vo du ma jet ku, kto rý je príj mom oso -

bit né ho účtu mi nis ter stva, mož no po u ži� aj na úhra du
ná kla dov spo je ných s rea li zá ciou výz namných in ves tí -
cií pod ¾a oso bit né ho pred pi su15) a o po u ži tí fi nanč ných
pros tried kov na ten to účel (výz namné in ves tí cie) roz ho -
du je vlá da.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 15 znie:
„15) Zá kon č. 175/1999 Z. z. o nie ktorých opat re niach tý ka jú cich

sa prí pra vy výz namných in ves tí cií a o do pl ne ní nie ktorých
zá ko nov.“.

27. V § 47d ods. 1 sa slo vo „štá tu“ na hrá dza slo vom
„fon du“ a vy púš �a sa slo vo „štát ne ho“.

28. Za § 47e sa vkla dá § 47f, kto rý znie:
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„§ 47f

(1) Ak pri pre vo de ale bo pre cho de ma jet ku vo vlast -
níc tve štá tu na iné oso by, kto rý sa usku toč nil pod ¾a
oso bit ných pred pi sov,1) boli po ru še né usta no ve nia vše -
obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov, je štát opráv ne -
ný poda� ná vrh na ur če nie ne plat nos ti pre vo du ale bo
pre cho du vlast níc tva. Pri po da ní ná vr hu a v ko na ní
pred sú dom za stu pu je štát pro ku rá tor.

(2) Usta no ve nie od se ku 1 pla tí rov na ko na pre vod
ale bo pre chod ma jet ku z vlast níc tva fon du na iné oso by 
usku toč nený po 1. ja nu ári 2004.

(3) Ná vrh na za ča tie ko na nia mož no poda� do troch
ro kov od pre vo du ale bo pre cho du vlast níc tva. Ak sa
pre vod ale bo pre chod vlast níc tva štá tu ale bo fon du
týka práv nic kých osôb uve de ných v § 10 ods. 2 a ak cio -
vých spo loč nos tí uve de ných v § 47d ods. 3 písm. a) a c)
a ak k  nemu do šlo po 1. ja nu ári 2004, ná vrh na za ča tie

ko na nia mož no poda� do 10 ro kov od pre vo du ale bo
pre cho du vlast níc tva.“.

Čl. II

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 173/1993
Z. z. o nie ktorých ná hra dách v sú vis los ti s pre vo dom ma -
jet ku štá tu na iné oso by sa mení tak to:

1. V § 3 sa slo vá „ná hra du vo for me ak cií fon dom za lo -
že né ho in ves tič né ho fon du, kto rých no mi nál na hod no -
ta zod po ve dá hod no te,“ na hrá dza jú slo va mi „pe ňaž nú
ná hra du, kto rej no mi nál na hod no ta zod po ve dá úč tov -
nej hod no te,“.

2. V § 4 ods. 1 sa slo vá „§ 2“ na hrá dza jú slo va mi „§ 2 a 3“.

Čl. III

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

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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