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Z Á K O N

zo 6. no vem bra 2003,

kto rým sa me ní a do pĺ ňa zá kon č. 48/2002 Z. z. o po by te cu dzin cov
 a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov

 a do pĺ ňa  zá kon č. 480/2002 Z. z. o azy le a o zme ne a do pl ne ní 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 č. 48/2002 Z. z. o po by te cu dzin cov a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 408/2002 Z. z. a zá ko na č. 480/2002 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V §  1 od sek 3 znie:
„(3) Ten to zá kon sa vz�a hu je na cu dzin cov, kto rí po žia -

da li o ude le nie azy lu na úze mí Slo ven skej re pub li ky, kto -
rým sa ude lil azyl na úze mí Slo ven skej re pub li ky,  kto rým
bolo pos kyt nu té do čas né úto či sko na úze mí Slo ven skej
re pub li ky, ak oso bit ný zákon1)  ne us ta no vu je inak.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1 znie:
„1) Zá kon č. 480/2002 Z. z. o azy le a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých

zá ko nov.“.

2. § 1 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4)  Tým to zá ko nom sa preberajú práv ne akty uve de né 

v prí lo he.“.

3. V § 3 ods. 1 sa slo vá „to určí“ na hrá dza jú slo va mi
„o tom roz hod ne“ a na kon ci bod ka sa na hrá dza bod ko -
čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „roz hod nu tie vlá dy
Slo ven skej re pub li ky sa uve rej ňu je v Zbier ke zá ko nov
Slo ven skej re pub li ky.“.

4. V § 5 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me nom c), kto ré znie:
„c) zis te né, že cu dzi nec sa do pus til prie stup ku pod ¾a    

toh to zá ko na.“.

5. V § 5 od sek 6 znie:
„(6) Usta no ve nia od se kov 1 až 5, § 3 a § 4 ods. 1 sa pri -

me ra ne vz�a hu jú aj na vy ces to va nie.“.

6. § 5 sa do pĺ ňa od se kom 7, kto rý znie:
„(7) Usta no ve nia od se ku 1 písm. d) a § 4 ods. 2 písm. b)

a c) sa ne vz�a hu jú na ob ča nov člen ských štá tov Eu róp -
skej únie ale bo iné ho zmluv né ho štá tu Do ho dy o Eu róp -
skom hos po dár skom prie sto re (ïa lej len „ob čan Eu róp -
ske ho hos po dár ske ho prie sto ru“).“.

7. § 7 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 7

Vy lú če nie odo pre tia vstu pu

Cu dzin co vi, kto rý po čas hra nič nej kon tro ly po žia dal

o ude le nie azy lu na úze mí Slo ven skej re pub li ky, o  po -
skytnutie do čas né ho úto či ska na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky, kto ré mu bolo pos kyt nu té do čas né úto či sko na
úze mí Slo ven skej re pub li ky ale bo kto ré mu bol vy da ný
ces tov ný do klad cu dzin ca pod ¾a § 48, nemožno odo prie�
vstup.“.

8. Za § 14 sa vkla dá § 14a, kto rý znie:

„§ 14a

Ví zum môže na zá kla de me dzi ná rod nej zmlu vy ude li�
aj dip lo ma tic ká mi sia ale bo kon zu lár ny úrad iné ho člen -
ské ho štá tu Eu róp skej únie v za hra ni čí.“.

  9. V § 18 písm. d) sa vy púš �a slo vo „ale bo“.

10. V § 18 písm. e) sa na kon ci pri pá ja slo vo „ale bo“.

11. § 18 sa do pĺ ňa pís me nom f), kto ré znie:
„f) pl ne nia slu žob ných po vin nos tí ci vil ný mi zlož ka mi

ozbro je ných síl.8a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 8a znie:
„8a) Zmlu va me dzi štát mi, kto ré sú stra na mi Se ve ro at lan tic kej

zmlu vy, a iný mi štát mi zú čast ne ný mi v Part ner stve za mier
vz�a hu jú ca sa na šta tút ich ozbro je ných síl (ozná me nie
č. 324/1997 Z. z. ).”.

12.  V po znám ke pod čia rou k od ka zu 9 sa ci tá cia „Na -
prí klad zá kon 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,
zá kon č. 513/1991 Zb. Ob chod ný zá kon ník v zne ní ne -
skor ších pred pi sov“ na hrá dza ci tá ciou „§ 2 ods. 2 Ob -
chod né ho zá kon ní ka.“.

13.  § 22 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 22

Čin nos� pod ¾a oso bit ných prog ra mov

Po vo le nie na pre chod ný po byt na účel čin nos ti pod ¾a
oso bit ných prog ra mov môže po li caj ný út var ude li� cu -
dzin co vi na štú dium, ak ne jde o štú dium pod ¾a § 21, na
vý skumnú, ve dec kú, lek tor skú ale bo ume lec kú čin nos�
ale bo ak to vy plý va z prog ra mov vlá dy Slo ven skej re pub -
li ky, ale bo ak je to pot reb né na pl ne nie zá väz ku Slo ven -
skej re pub li ky vy plý va jú ce ho z me dzi ná rod nej zmlu vy.“.

14. V § 23 ods. 1 písm. b) sa slo vá „ma lo le tým die �a -
�om“ na hrá dza jú slo va mi „die �a �om mlad ším ako 21 ro -
kov“ a na kon ci sa vy púš �a slo vo „ale bo“.
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15. V § 23 ods. 1 písm. c) sa vy púš �a jú slo vá „ob ča na
Slo ven skej re pub li ky s tr va lým po by tom na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky ale bo“ a na kon ci sa pri pá ja slo vo „ale -
bo“.

16.  V § 23 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom d), kto ré znie:
„d)  zá vis lou oso bou pod ¾a me dzi ná rod nej zmlu vy.11a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 11a znie:
„11a) Článok 1 bod 1 písm. c) Zmlu vy me dzi štát mi, kto ré sú stra na mi

Se ve ro at lan tic kej zmlu vy, a iný mi štát mi zú čast ne ný mi
v Part ner stve za mier vz�a hu jú ca sa na šta tút ich ozbro je ných síl
(ozná me nie č. 324/1997 Z. z. ).“.

17. V § 23 ods. 2 sa za slo vá „práv nic kej oso by“ vkla da -
jú slo vá „ale bo na účel pl ne nia slu žob ných po vin nos tí ci -
vil ný mi zlož ka mi ozbro je ných síl, ale bo ak ide o cu dzin -
ca, kto rý má prá vo na po byt na zá kla de me dzi ná rod nej
zmlu vy,8a)“.

18.  V § 23 ods. 3 sa na kon ci bod ka na hrá dza bod ko -
čiar kou a  pri pá ja jú sa tie to slo vá: „to ne pla tí po pia tich
ro koch ne pre tr ži té ho po by tu cu dzin ca pod ¾a od se ku 1
písm. a).“.

19. Za § 23 sa vkla dá § 23a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 23a

Pl ne nie slu žob ných po vin nos tí ci vil ný mi zlož ka mi
ozbro je ných síl

(1) Po vo le nie na pre chod ný po byt na účel pl ne nia slu -
žob ných po vin nos tí ci vil ný mi zlož ka mi ozbro je ných síl
ude lí po li caj ný út var cu dzin co vi, kto rý je prí sluš ní kom
ci vil nej zlož ky vy sie la jú ce ho štá tu a kto rý je v služ bách
tých to ozbro je ných síl.

(2) Cu dzi nec, kto ré mu bolo ude le né po vo le nie na pre -
chod ný po byt na účel pl ne nia slu žob ných po vin nos tí ci vil -
ný mi zlož ka mi ozbro je ných síl, ne mô že po čas pre chod né -
ho po by tu pod ni ka� a vstu po va� do pra cov nop ráv ne ho
ale bo ob dob né ho pra cov né ho vz�a hu.“.

20. V § 24 od sek 2 znie:
„(2) Žia dos� o ude le nie po vo le nia na pre chod ný po byt

môže  cu dzi nec poda� aj na po li caj nom út va re, ak ide
o po byt cu dzin ca pod ¾a § 22, § 23 ods. 1 písm. d) ale bo
§ 23a ale bo ak cu dzi nec vy ko ná va aka de mic kú čin nos�
po vy so ko škol skom štú diu ale bo v rám ci ïal šie ho štú dia
po kra ču je v štú diu for mou dok to rand ské ho štú dia, ale -
bo ak tak usta no vu je me dzi ná rod ná zmlu va.“.

21. V § 24 sa za od sek 2 vkladá nový od se k 3 a od sek 4,
kto ré zne jú:

„(3) Cu dzi nec, kto rý má ude le né po vo le nie na pre chod -
ný po byt, môže poda� žia dos�  o zme nu úče lu po by tu aj
na po li caj nom út va re ok rem cu dzin ca s po vo le ním na
pre chod ný po byt pod ¾a § 20 ods. 2 a § 21; cu dzi nec, kto rý 
ukon čil štú dium a žia da  o ude le nie po vo le nia na pre -
chod ný po byt na účel za mest na nia v od bo re, na kto ré ho
vy ko ná va nie sa štú diom pri pra vo val, môže si však poda�
žia dos� o zme nu úče lu po by tu  aj na po li caj nom út va re.

(4) Cu dzin ci, kto rí za stu pu jú ale bo pra cu jú pre za hra -
nič ných in ves to rov v Slo ven skej re pub li ke a zá ro veň sú

ob čan mi člen ských štá tov Or ga ni zá cie pre hos po dár sku
spo lu prá cu a roz voj, môžu po dá va� žia dos ti o ude le nie
po vo le nia na pre chod ný po byt osob ne aj na po li caj nom
út va re v Slo ven skej re pub li ke.“.

Do te raj ší od sek 3 sa ozna ču je ako od sek 5.

22. V § 25 od sek 3 znie:
„(3) Cu dzi nec pri lo ží k žia dos ti o ude le nie po vo le nia na

pre chod ný po byt do kla dy nie star šie ako 90 dní, kto ré
po tvr dzu jú
a) účel po by tu,
b) bez ú hon nos�; to ne pla tí, ak ide o cu dzin ca pod ¾a § 22,

23a, zme nu úče lu po by tu ale bo ak ide o cu dzin ca
mlad šie ho ako 15 ro kov,

c) fi nanč né za bez pe če nie po by tu; to ne pla tí, ak ide o cu -
dzin ca pod ¾a § 23a,

d) zdra vot né po is te nie na úze mí Slo ven skej re pub li ky; to 
ne pla tí, ak ide o cu dzin ca pod ¾a § 23a,

e) za bez pe če nie uby to va nia po čas pre chod né ho po by tu;
to ne pla tí, ak ide o cu dzin ca, kto rý pra vi del ne do chá -
dza do za mest na nia ale bo do ško ly cez štát nu hra ni cu
zo su sed né ho štá tu.“.

23. V § 25 ods. 4 sa na kon ci pri pá ja táto veta:
„Za stu pi te¾ ský úrad ale bo po li caj ný út var môže vy žia da�
od cu dzin ca pod ¾a § 22 a 23a do klad nie star ší ako 90 dní
po tvr dzu jú ci bez ú hon nos�.“.

24. V § 25 od sek 5 znie:
„(5) Fi nanč né za bez pe če nie po by tu cu dzi nec pre u ká že

vo výš ke dvoj ná sob ku mi ni mál nej mzdy3) na kaž dý me -
siac po by tu, ak ïa lej nie je usta no ve né inak. Cu dzi nec
mlad ší ako 16 ro kov pre u ka zu je fi nanč né za bez pe če nie
po by tu vo výš ke mi ni mál nej mzdy na kaž dý me siac po -
by tu.  Cu dzi nec, kto rý žia da o po vo le nie na pre chod ný
po byt
a) pod ¾a § 20, 21 ale bo § 23 ods. 1 písm. c), pre u ká že fi -

nanč né za bez pe če nie po by tu naj me nej vo výš ke mi ni -
mál nej mzdy na kaž dý me siac po by tu, 

b) pod ¾a § 19, pre u ká že fi nanč né za bez pe če nie po by tu
naj me nej vo výš ke de sa� ná sob ku mi ni mál nej mzdy na 
kaž dý me siac po by tu.“.

25. V § 26 ods. 3 sa za slo vo „dní“ vkla dá čiar ka a  slo vá 
„a ak ide o cu dzin ca pod ¾a § 22, do 14 dní“.

26. V § 27 ods. 1 písm. d) sa slo vá „ma lo le té mu die �a -
�u“ na hrá dza jú slo va mi „die �a �u mlad šie mu ako 21 ro -
kov“ a slo vá „do sia hol pl no le tos�“ sa na hrá dza jú slo va mi
„do sia hol 21 ro kov“.

27. V § 27 ods. 4 sa na kon ci bod ka na hrá dza bod ko -
čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „to ne pla tí, ak by dô -
sled ky za miet nu tia žia dos ti boli  ne pri me ra né dô vo du za -
miet nu tia žia dos ti o ob no ve nie po vo le nia na pre chod ný
po byt. Pri po su dzo va ní pri me ra nos ti po li caj ný út var pri -
hlia da na mož ný dosah za miet nu tia žia dos ti, naj mä
s oh¾a dom na  súk rom ný a ro din ný ži vot cu dzin ca.“.

28. V § 27 ods. 8 sa slo vá „zo zis ku“ na hrá dza jú slo va -
mi „zo zda ne né ho príjmu12a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 12a znie:
„12a) Zá kon  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.“.
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29. V § 29 ods. 1 písm. c) 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
by dô sled ky zru še nia po vo le nia boli ne pri me ra né dô vo du 
zru še nia po vo le nia na pre chod ný po byt, naj mä s oh¾a -
dom na súk rom ný a ro din ný ži vot cu dzin ca,“.

30. § 30 až 33 vrá ta ne nad pi su nad § 30 sa vy púš �a jú.

31. V § 35 pís me no a) znie:
„a) kto rý je man že lom ob ča na Slo ven skej re pub li ky s tr -

va lým po by tom na úze mí Slo ven skej re pub li ky ale bo
zá vis lým prí buz ným v pria mom rade ob ča na Slo ven -
skej re pub li ky s tr va lým po by tom na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky,“.

32. V § 35 písm. b) a d) sa slo vá „ma lo le tým die �a �om“
na hrá dza jú slo va mi „die �a �om  mlad ším ako 21 ro kov“.

33.V § 35  pís me no f) znie:
„f) kto rý je die �a �om mlad ším ako 21 ro kov cu dzin ca

pod ¾a pís me na e) ale bo kto rý je naj me nej pä� ro kov
man že lom cu dzin ca pod ¾a pís me na e) a má naj me nej
pä� ro kov ne pre tr ži tý pre chod ný po byt ale bo“.

34. § 36  znie:

„§ 36

Žia dos� o ude le nie pr vé ho po vo le nia po dá va cu dzi nec
osob ne na za stu pi te¾ skom úra de pod ¾a § 24 ods. 1 ale bo
osob ne na po li caj nom út va re. Cu dzi nec uve de ný v § 35
písm. g) ne mu sí poda� žia dos� o ude le nie pr vé ho po vo le -
nia osob ne.“.

35. V § 38 ods. 5 sa na kon ci bod ka na hrá dza bod ko -
čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „to ne pla tí, ak by dô -
sled ky za miet nu tia žia dos ti boli ne pri me ra né dô vo du za -
miet nu tia žia dos ti o ude le nie ïal šie ho po vo le nia. Pri
po su dzo va ní pri me ra nos ti po li caj ný út var pri hlia da na
mož ný dosah za miet nu tia žia dos ti, naj mä s oh¾a dom na
súk rom ný a ro din ný ži vot cu dzin ca.“.

36. V § 39 sa vy púš �a od sek 4.

 Do te raj ší od sek 5 sa ozna ču je ako od sek 4.

37. V § 42 ods. 1 písm. b) 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 by 
dô sled ky zru še nia po vo le nia boli ne pri me ra né dô vo du
zru še nia po vo le nia na tr va lý po byt, naj mä s oh¾a dom na
súk rom ný a ro din ný ži vot cu dzin ca,”.

38. V § 42 ods. 1 sa vy púš �a pís me no d).

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

39. V § 43 ods. 1 písm. b) sa vy púš �a slo vo „ale bo“.

40. V § 43 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me na mi d) a e), kto ré
zne jú:
„d) kto rý je ma lo le tým die �a �om ná jde ným na úze mí Slo -

ven skej re pub li ky ale bo
e) kto rý je vo vý ko ne väz by ale bo vo vý ko ne tres tu od ňa -

tia slo bo dy.“.

41. V § 43 ods. 2 sa na kon ci  bod ka na hrá dza bod ko -
čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „cu dzin co vi pod ¾a od -

se ku 1 písm. e) ude lí po li caj ný út var po vo le nie na
to le ro va ný po byt aj bez žia dos ti.“.

42. Tre tia čas� sa do pĺ ňa pia tou hla vou, kto rá vrá ta ne
nad pi su znie:

„ P I A  T A  H L A  VA

OSO BIT NÉ USTA NO VE NIA PRE OB ČA NA 
EU RÓP SKE HO HOS PO DÁR SKE HO PRIE STO RU

A JEHO RO DIN NÉ HO PRÍ SLUŠ NÍ KA

§ 45a

(1) Ob čan Eu róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru, kto -
rý sa hod lá tr va lo zdr žia va� na úze mí Slo ven skej re pub li -
ky, je po vin ný pri hlá si� sa na tr va lý po byt na po li caj nom
út va re pod ¾a mies ta tr va lé ho po by tu. Ob čan Eu róp ske ho 
hos po dár ske ho prie sto ru je pri hlá se ní tr va lé ho po by tu
po vin ný pred lo ži� ces tov ný do klad a do klad po tvr dzu jú ci
za bez pe če nie uby to va nia.

(2) Tr va lý po byt ob ča na Eu róp ske ho hos po dár ske ho
prie sto ru za nik ne, ak
a) pí som ne ozná mi skon če nie tr va lé ho po by tu po li caj né -

mu út va ru,
b) mu bol ulo že ný trest vy hos te nia,2)
c) bol ad mi nis tra tív ne vy hos te ný ale bo
d) na do bu dol štát ne ob čian stvo Slo ven skej re pub li ky.

(3) Ob čan Eu róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru, kto -
rý hod lá tr va lo vy ces to va� z úze mia Slo ven skej re pub li -
ky, je po vin ný pí som ne ozná mi� skon če nie tr va lé ho po -
by tu po li caj né mu út va ru.

(4) Na hlá se nie tr va lé ho po by tu sa ne vz�a hu je vše obec -
ný pred pis o správ nom ko na ní.6)

§ 45b

(1) Po li caj ný út var ude lí po vo le nie na tr va lý po byt cu -
dzin co vi, kto rý nie je ob ča nom Eu róp ske ho hos po dár -
ske ho prie sto ru a je ro din ným prí sluš ní kom ob ča na Eu -
róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru s tr va lým po by tom
(ïa lej len „zvý hod ne ný cu dzi nec“), ak jeho po byt ne ohro -
zu je bez peč nos� štá tu ale bo ve rej ný po ria dok.

(2) Ro din ný prí sluš ník ob ča na Eu róp ske ho hos po dár -
ske ho prie sto ru je
a) man žel,
b) prí buz ný v  pria mom rade, kto rý je od neho zá vis lý,
c) prí buz ný man že la v pria mom rade, kto rý je od neho

zá vis lý.

(3) Žia dos� o ude le nie po vo le nia na tr va lý po byt po dá va 
zvý hod ne ný cu dzi nec osob ne na za stu pi te¾ skom úra de
pod ¾a § 24 ods. 1 ale bo osob ne na po li caj nom út va re. Pri
po dá va ní žia dos ti o ude le nie po vo le nia na tr va lý po byt je
zvý hod ne ný cu dzi nec po vin ný pred lo ži� ces tov ný do klad. 
Ak zvý hod ne ný cu dzi nec ne pred lo ží ces tov ný do klad, za -
stu pi te¾ ský úrad ale bo po li caj ný út var ne pri jme žia dos�
o ude le nie po vo le nia na tr va lý po byt.

(4) K žia dos ti pod ¾a od se ku 3 zvý hod ne ný cu dzi nec
pri lo ží
a) tri fo to gra fie  pod ¾a § 25 ods. 2,
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b) do klad po tvr dzu jú ci, že je ro din ným prí sluš ní kom ob -
ča na Eu róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru,

c) do klad ale bo čest né vy hlá se nie s odô vod ne ním po tvr -
dzu jú ce, že je zá vis lým prí buz ným; to ne pla tí, ak ide
o man že la ale bo die �a mlad šie ako 21 ro kov,

d) do klad po tvr dzu jú ci za bez pe če nie uby to va nia,
e) do klad o zdra vot nom po is te ní na úze mí Slo ven skej re -

pub li ky,
f) čest né vy hlá se nie o tom, že ne bu de zá �a žou pre sys -

tém so ciál ne ho za bez pe če nia  Slo ven skej re pub li ky.

(5) Za stu pi te¾ ský úrad ale bo po li caj ný út var môže vy -
žia da� od zvý hod ne né ho cu dzin ca do klad nie star ší ako
30 dní po tvr dzu jú ci sku toč nos�, že ne tr pí ná kaz li vou
cho ro bou, kto rej ší re nie je trest né,12)  a do klad nie star ší
ako 90 dní po tvr dzu jú ci bez ú hon nos�.

(6) Ak žia dos� o ude le nie po vo le nia na tr va lý po byt ne -
ob sa hu je ná le ži tos ti pod ¾a od se kov 4 a 5, or gán, kto rý
žia dos� pri jal, vy zve žia da te ¾a, aby v ur če nej le ho te ne -
dos tat ky od strá nil; sú čas ne ho po u čí o ná sled koch ne od -
strá ne nia ne dos tat kov. Ak žia da te¾ v ur če nej le ho te ne -
dos tat ky ne od strá ni, po li caj ný út var ko na nie za sta ví.

(7) Po li caj ný út var roz hod ne o žia dos ti o ude le nie po vo -
le nia na tr va lý po byt zvý hod ne né ho cu dzin ca do 30 dní
od do ru če nia žia dos ti po li caj né mu út va ru.

(8) Po li caj ný út var žia dos� o ude le nie po vo le nia na tr -
va lý po byt zvý hod ne né ho cu dzin ca za miet ne, ak
a) je ne žia du cou oso bou,
b) je dô vod né po do zre nie, že pri svo jom po by te ohrozí

bez peč nos� štá tu, ve rej ný po ria dok ale bo ve rej né
zdra vie,

c) mož no pred po kla da�, že bude zá �a žou pre sys tém so -
ciál ne ho za bez pe če nia Slo ven skej re pub li ky,

d) je dô vod né po do zre nie, že uzav rel man žel stvo s cie ¾om 
zís ka� po vo le nie na tr va lý po byt.

(9) Po vo le nie na tr va lý po byt  zvý hod ne né ho cu dzin ca
za nik ne, ak
a) pí som ne ozná mi skon če nie tr va lé ho po by tu po li caj né -

mu út va ru,
e) mu bol ulo že ný trest vy hos te nia,2)
f) bol ad mi nis tra tív ne vy hos te ný,
g) na do bu dol štát ne ob čian stvo Slo ven skej re pub li ky

ale bo
h) mu po li caj ný út var zru šil  po vo le nie na tr va lý po byt.

(10) Po li caj ný út var po vo le nie na tr va lý po byt zvý hod -
ne né ho cu dzin ca zru ší, ak
a) za nik ne tr va lý po byt ob ča no vi Eu róp ske ho hos po dár -

ske ho prie sto ru, kto ré ho je zvý hod ne ný cu dzi nec ro -
din ným prí sluš ní kom; to ne pla tí, ak ide o zá nik pod ¾a
§ 45a ods. 2 písm. d),

b) zis tí sku toč nos ti, kto ré sú dô vo dom na za miet nu tie
žia dos ti o ude le nie po vo le nia na tr va lý po byt,

c) zis tí, že uzav rel man žel stvo s cie ¾om zís ka� po vo le nie
na tr va lý po byt ale bo

d) za ni kol prí bu zen ský vz�ah  do pia tich ro kov od ude le -
nia po vo le nia na tr va lý po byt.

(11) Po li caj ný út var  ne zru ší po vo le nie na tr va lý po byt
zvý hod ne né ho cu dzin ca, ak by dô sled ky zru še nia po vo -
le nia boli ne pri me ra né dô vo du zru še nia po vo le nia na tr -

va lý po byt, naj mä s oh¾a dom na súk rom ný a ro din ný
ži vot zvý hod ne né ho cu dzin ca.“.

43. § 46 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 46

Do klad o po vo le ní na po byt a do klad o tr va lom po by te

(1) Cu dzin co vi, kto ré mu bolo ude le né po vo le nie na
pre chod ný po byt, vy sta ví za stu pi te¾ ský úrad ale bo po li -
caj ný út var do klad o po vo le ní na po byt vo for me ná lep -
ky. Plat nos� do kla du o po vo le ní na po byt určí po li caj ný
út var pod ¾a času po vo le né ho po by tu  naj viac na pä� ro -
kov; plat nos� do kla du o po vo le ní na po byt sa však musí
skon či� naj me nej 90 dní pred skon če ním plat nos ti ces -
tov né ho do kla du cu dzin ca.

(2) Cu dzin co vi, kto ré mu bolo ude le né po vo le nie na tr -
va lý po byt, vy sta ví po li caj ný út var do klad o po vo le ní na
po byt vo for me iden ti fi kač nej kar ty s fo to gra fiou. Ak ide
o prvé po vo le nie na po byt, plat nos� do kla du určí po li caj -
ný út var naj viac na tri roky; plat nos� do kla du o po vo le ní
na po byt sa však musí skon či� naj me nej 90 dní pred
skon če ním plat nos ti ces tov né ho do kla du cu dzin ca. Ak
ide o ïal šie po vo le nie, plat nos� do kla du určí po li caj ný
út var naj viac na de sa� ro kov.

(3) Ma lo le tý cu dzi nec pod ¾a od se ku 2 je po vin ný naj ne -
skôr 30 dní pred do vŕ še ním veku 15 ro kov po žia da� o vy -
da nie do kla du o po vo le ní na  po byt.

(4) Cu dzin co vi, kto ré mu bol ude le ný azyl, vy sta ví po li -
caj ný út var do klad o po vo le ní na po byt vo for me iden ti fi -
kač nej kar ty  pod ¾a oso bit né ho pred pi su.1)

(5) Cu dzin co vi, kto rý je ob ča nom Eu róp ske ho hos po -
dár ske ho prie sto ru s tr va lým po by tom, vy sta ví po li caj ný
út var do klad o tr va lom po by te vo for me iden ti fi kač nej
kar ty s fo to gra fiou. Do klad o tr va lom po by te sa vy dá va
s plat nos �ou na  pä� ro kov; po uply nu tí tej to le ho ty vydá
po li caj ný út var na po žia da nie nový do klad o tr va lom po -
by te s plat nos �ou na de sa� ro kov.    

(6) Zvý hod ne né mu cu dzin co vi, kto ré mu bolo ude le né
po vo le nie na tr va lý po byt, vy sta ví po li caj ný út var  do klad
o tr va lom po by te pod ¾a od se ku 5.

(7) Cu dzin co vi, kto rý má prá vo na po byt na zá kla de
me dzi ná rod nej zmlu vy,8a) vy sta ví po li caj ný út var na po -
žia da nie do klad o po vo le ní na po byt vo for me iden ti fi kač -
nej kar ty; plat nos� do kla du o po vo le ní na po byt určí po li -
caj ný út var naj viac na pä� ro kov.

(8) Cu dzi nec, kto rý má ude le né ïal šie po vo le nie, a cu -
dzi nec pod ¾a od se kov 4 až 6 sú po vin ní naj ne skôr 14 dní
pred skon če ním plat nos ti do kla du o po vo le ní na po byt
ale bo do kla du o tr va lom po by te po žia da� o vy sta ve nie no -
vé ho do kla du o po vo le ní na po byt ale bo  do kla du o tr va -
lom po by te.

(9) Ak bol cu dzin co vi vy da ný mat rič ný do klad Slo ven -
skej re pub li ky, po li caj ný út var uve die v do kla de o po vo le -
ní na po byt ale bo v do kla de o tr va lom po by te meno
a priez vis ko v tva re uve de nom v tom to mat rič nom do kla -
de, inak sa meno a priez vis ko a ostat né mená a priez vis -
ká cu dzin ca uve dú pod ¾a tva ru uve de né ho la tin kou
v ces tov nom do kla de.

(10) Ak za nik ne po vo le nie na po byt ale bo tr va lý po byt
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ob ča na Eu róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru, po li caj ný
út var vy ko ná opat re nia na za brá ne nie zne uži tia do kla du 
o po vo le ní na po byt ale bo do kla du o tr va lom po by te, a ak
je to mož né, do klad zne hod no tí.“.

44. V § 48 sa slo vá „bolo pri zna né pos ta ve nie ute čen -
ca“ na hrá dza jú slo va mi „bol ude le ný azyl“.

45. V § 49 ods. 1 písm. j) sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo -
vá: „ak ide o cu dzin ca, kto ré mu bolo ude le né po vo le nie na
pre chod ný po byt na účel štú dia pod ¾a § 21 ale bo § 22,“.

46. § 49 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Usta no ve nie od se ku 1 písm. a), e) a n) sa ne vz�a hu -

je na ob ča na Eu róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru.“.

47. V § 51 ods. 2  sa slo vá „písm. d)“ na hrá dza jú slo va -
mi „písm. c)“ a slo vá „ale bo ods. 2“ sa vy púš �a jú. 

48. V § 57 ods. 1 písm. b) dru hom bode sa slo vá „fal šo -
va né ale bo po zme ne né do kla dy“ na hrá dza jú slo va mi
„fal šo va ný ale bo po zme ne ný do klad ale bo do klad inej
oso by“.

49. V § 57 ods. 3 sa slo vá „pri zna nie pos ta ve nia ute -
čen ca“ na hrá dza jú slo va mi „ude le nie azy lu“.

50. § 57 sa do pĺ ňa od sek mi 7 a 8, kto ré zne jú:
„(7) Po li caj ný út var môže skrá ti� čas zá ka zu vstu pu

pod ¾a od se ku 1 ale bo ad mi nis tra tív ne ne vy hos ti� cu -
dzin ca, kto rý má ude le né po vo le nie na tr va lý po byt, ak
by dô sled ky po stu pu pod ¾a od se ku 1 boli ne pri me ra né
vzh¾a dom na súk rom ný a ro din ný ži vot cu dzin ca a dĺž ku
jeho po by tu.

(8) Ob čan Eu róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru 
a zvý hod ne ný cu dzi nec môžu by� vy hos te ní, len ak
ohroz u jú bez peč nos� štá tu ale bo ve rej ný po ria dok.“.

51. Do te raj ší text § 61 sa ozna ču je ako od sek 1 a do pĺ -
ňa sa od se kom 2, kto rý znie:

„(2) Na roz ho do va nie o po vo le ní vstu pu pod ¾a od se ku 1 
sa ne vz�a hu je vše obec ný pred pis o správ nom ko na ní.6)“.

52. V § 62 od sek 1 znie:

„(1) Po li cajt je opráv ne ný za is ti�  cu dzin ca,
a) kto rý ne opráv ne ne vstú pi na úze mie Slo ven skej re -

pub li ky,
b) kto rý sa ne opráv ne ne zdr žia va na úze mí Slo ven skej

re pub li ky,
c) ak je to pot reb né na vý kon jeho ad mi nis tra tív ne ho vy -

hos te nia,
d) kto rý po ne opráv ne nom vy ces to va ní  bol vrá te ný or -

gán mi su sed né ho štá tu ale bo
e) kto rý sa po kú sil z úze mia Slo ven skej re pub li ky o ne -

opráv ne ný vstup na úze mie iné ho štá tu.“.

53. V § 62 sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý
znie:

„(2) Po da nie vy hlá se nia pod ¾a oso bit né ho zákona1)
v za ria de ní nie je dô vo dom na pre pus te nie za is te né ho
cu dzin ca. Ko na nie pod ¾a oso bit né ho zákona1) nie je  za -
istením cu dzin ca dotk nu té.“.

Do te raj šie od se ky 2 až 4  sa ozna ču jú ako od se ky 3 až 5.

54. V § 67 ods. 1 sa slo vá „uby to va cích miest nos tiach“
na hrá dza jú slo vom „za ria de ní“.

55. V § 76 ods. 1 pís me no a) znie:
„a) ne opráv ne ne vstú pi na úze mie Slo ven skej re pub li ky,

ne opráv ne ne sa zdr žia va na úze mí Slo ven skej re pub -
li ky ale bo ne opráv ne ne vy ces to val z úze mia Slo ven -
skej re pub li ky,“.

56. V § 76 ods. 1 písm. d) sa za slo vá „§ 23 ods. 3“, vkla -
da jú slo vá „§ 23a ods. 2,“.

57. V § 77 ods.1 písm. a) sa slo vá „písm. d)“ na hrá dza -
jú slo va mi „písm. c)“ a  slo vá „ale bo ods. 2“ sa vy púš �a jú.

58. V § 80 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ak ide
o cu dzin ca, kto rý pra vi del ne do chá dza do za mest na nia
cez štát nu hra ni cu zo su sed né ho štá tu, koná po li caj ný
út var pod ¾a mies ta vý ko nu za mest na nia a ak ide o cu -
dzin ca, kto rý pra vi del ne do chá dza cez štát nu hra ni cu zo
su sed né ho štá tu do ško ly, koná po li caj ný út var pod ¾a
síd la ško ly.“.

59. § 80 sa do pĺ ňa od sek mi 4 až 7, kto ré zne jú:
„(4) Mat rič né do kla dy, kto ré sú pot reb né v ko na ní  po -

d¾a toh to zá ko na a kto ré vy dali or gány cu dzích štá tov,
mu sia by� opat re né do lož kou vyš šie ho ove re nia, ak me -
dzi ná rod ná zmlu va ne us ta no vu je inak.30a)

(5) Za ma lo le té die �a mlad šie ako 18 ro kov koná vo ve -
ciach po by tu zá kon ný zá stup ca.

(6) Za ma lo le té die �a, kto ré nemá zá kon né ho zá stup -
cu, koná vo ve ciach po by tu usta no ve ný opat rov ník.30b)

(7) Úrad né tla či vá po u ží va né pod ¾a toh to zá ko na vy dá -
va mi nis ter stvo vnút ra.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zu 30a a 30b zne jú:
”30a) Do ho vor o zru še ní po žia dav ky vyš šie ho ove re nia za hra nič ných

ve rej ných lis tín (ozná me nie č. 213/2002 Z. z.).
30b) Zá kon č. 94/1963 Zb. o ro di ne v zne ní ne skor ších pred pi sov.“. 

60. Za § 80 sa vkla dá § 80a, kto rý znie:

„§ 80a

Po li caj ný út var ozná mi ná jde nie ma lo le té ho cu dzin ca
na úze mí Slo ven skej re pub li ky úra du prá ce, so ciál nych
vecí a ro di ny, v kto ré ho územ nom ob vo de sa ma lo le tý cu -
dzi nec na šiel.“.

61. V § 81 ods. 7 sa na kon ci bod ka na hrá dza bod ko -
čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „plat nos� sa však skon -
čí naj ne skôr 30. júna 2004.“.

62. Za § 81 sa vkla dá § 81a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 81a

Pre chod né usta no ve nie k úpra vám účin ným ku dňu
na do bud nu tia plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní

Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii

Pre chod ný po byt ob ča na únie ude le ný pred účin nos -
�ou toh to usta no ve nia sa po va žu je odo dňa jeho účin nos -
ti za tr va lý po byt pod ¾a § 45a; po li caj ný út var  vy sta ví ta -
kejto oso be  do klad o tr va lom po by te pod ¾a § 46 ods. 5.“.
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63. Zá kon sa do pĺ ňa prí lo hou, kto rá znie:

„Prí lo ha k zá ko nu č. 48/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov

ZOZ NAM PRE BRATÝCH PRÁV NYCH AK TOV

(1) Tým to zá ko nom sa preberajú tie to práv ne akty:
1. Smer ni ca Rady Eu róp ske ho hos po dár ske ho spo lo čen stva č. 64/221/EHS z 25. feb ru ára 1964 o ko or di ná cii oso bit ných 

opat re ní o po hy be a po by te cu dzích štát nych prí sluš ní kov pri ja tých z dô vo dov ve rej né ho po riad ku, ve rej nej bez peč nos ti
ale bo ve rej né ho zdra via, Ú. v. ES, P 056, uve rej ne ná 4. ap rí la 1964, s. 0850 — 0857.

2. Smer ni ca Rady Eu róp skych spo lo čen stiev č. 68/360/EHS z 15. ok tób ra 1968 o od strá ne ní pre ká žok po hy bu a po by -
tu pra cov ní kov člen ských štá tov a ich ro dín v rám ci spo lo čen stva, Ú. v. ES, L 257, uve rej ne ná 19. ok tób ra 1968, s.
0013 — 0016.

3. Smer ni ca Rady Eu róp skych spo lo čen stiev č. 72/194/EHS z  18. mája 1972 o roz ší re ní pô sob nos ti smer ni ce z 25. feb -
ru ára 1964 o ko or di ná cii oso bit ných opat re ní o po hy be a po by te cu dzích štát nych prí sluš ní kov pri ja tých z dô vo dov ve -
rej né ho po riad ku, ve rej nej bez peč nos ti ale bo ve rej né ho zdra via na pra cov ní kov vy u ží va jú cich prá vo zos ta� na úze mí
člen ské ho štá tu po tom, ako boli v tom to štá te za mest na ní, Ú. v. ES, L 121, uve rej ne ná 26. mája 1972, s. 0032  — 0032.

4. Smer ni ca Rady Eu róp skych spo lo čen stiev č. 73/148/EHS z 21. mája 1973 o zru še ní ob me dze nia po hy bu a po by tu
v rám ci spo lo čen stva pre štát nych prí sluš ní kov člen ských štá tov so zre te ¾om na usa de nie sa a pos ky to va nie slu žieb,
Ú. v. ES, L 172, uve rej ne ná 28. júna 1973, s. 0014 — 0016. 

5. Smer ni ca Rady Eu róp skych spo lo čen stiev č. 75/34/EHS zo 17. de cem bra 1974 o prá ve štát nych prí sluš ní kov zos ta�
na úze mí iné ho člen ské ho štá tu po ukon če ní samo stat nej zá rob ko vej čin nos ti, Ú. v. ES, L 014, uve rej ne ná 20. ja nu -
ára 1975, s. 0010 — 0013.

6. Smer ni ca Rady Eu róp skych spo lo čen stiev č. 75/35/EHS zo 17. de cem bra 1974 o roz ší re ní pô sob nos ti smer ni ce z 25.
feb ru ára 1964 o ko or di ná cii oso bit ných opat re ní o po hy be a po by te cu dzích štát nych prí sluš ní kov pri ja tých z dô vo -
dov ve rej né ho po riad ku, ve rej nej bez peč nos ti ale bo ve rej né ho zdra via tak, aby za hŕ ňa la prí sluš ní kov člen ské ho štá tu, 
kto rí si uplat nia prá vo zos ta� na úze mí iné ho člen ské ho štá tu po ukon če ní samo stat nej zá rob ko vej čin nos ti v da nom
štá te, Ú. v. ES, L 014, uve rej ne ná 20. ja nu ára 1975, s. 0014 — 0014.

7. Smer ni ca Rady Eu róp skych spo lo čen stiev č. 90/364/EHS o prá ve po by tu, Ú. v. ES, L 180, uve rej ne ná 13. júla 1990,
s. 0026 — 0027.

8. Smer ni ca Rady Eu róp skych spo lo čen stiev č. 90/365/EHS z 20. júna 1990 o prá ve po by tu pre za mest na né oso by
a samo stat ne zá rob ko vo čin né oso by po skon če ní ich čin nos ti, Ú. v. ES, L 180, uve rej ne ná 13. júla 1990, s. 0028 — 0029.

9. Smer ni ca Rady Eu róp skych spo lo čen stiev č. 93/96/EHS z 29. ok tób ra 1993 o prá ve po by tu  pre štu den tov, Ú. v. ES,
L 317, uve rej ne ná 18. de cem bra 1993, s. 0059 — 0060. 

(2) Pre klad tých to práv nych ak tov sa na chá dza v Cen trál nej pre kla da te¾ skej jed not ke sek cie In šti tút pre ap ro xi má ciu
prá va Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky.“.

Čl. II

Zá kon č. 480/2002 Z. z. o azy le a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov sa do pĺ ňa tak to:

1. V § 12 ods. 3 sa za slo vo „žia dos�“ vkla da jú slo vá „ok rem
žia dos ti žia da te ¾a pod ¾a od se ku 1 písm. b) šies te ho bodu.“.

2. § 13 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Mi nis ter stvo ne u de lí azyl žia da te ¾o vi, ak ne spĺ ňa

pod mien ky uve de né v § 8 ale bo § 10.“.

3.  V § 19 ods. 1 písm. g) sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„ale bo sa po kú sil o ne opráv ne ný vstup na úze mie iné ho
štá tu.“.

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004 ok -
rem čl. I bo dov 6, 8, 30, 42, 43, 46, § 57 ods. 8 v bode 50
a bodu 62, kto ré na do bú da jú účin nos� dňom na do bud -
nu tia plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky 
k Eu róp skej únii.

Ru dolf Schus ter v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mikuláš Dzu rin da v. r.
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607

Z Á  K O N

zo 6. no vem bra 2003

o Štát nom fon de roz vo ja bý va nia 

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

§ 1

Zá klad né usta no ve nia

(1) Fi nan co va nie štát nej pod po ry (ïa lej len „pod po ra“)
pri roz ši ro va ní a zve ¾a ïo va ní by to vé ho fon du sa usku toč -
ňu je pros tred níc tvom Štát ne ho fon du roz vo ja bývania1)
(ïa lej len „fond“). 

(2) Fond je práv nic ká oso ba so síd lom v Bra ti sla ve.

§ 2

Sprá va a or gá ny fon du

(1) Sprá vu fon du vy ko ná va Mi nis ter stvo vý stav by a re -
gio nál ne ho roz vo ja Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi -
nis ter stvo“).

(2) Na čele fon du je ria di te¾, kto ré ho vy me nú va a od vo -
lá va mi nis ter vý stav by a re gio nál ne ho roz vo ja Slo ven skej 
re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter“).

(3) Mi nis ter zria ïu je Radu Štát ne ho fon du roz vo ja bý -
va nia (ïa lej len „Rada fon du“) ako svoj po rad ný or gán na
tvor bu a po u ži tie pros tried kov fon du.

(4) Po dro bnos ti o or ga ni zá cii a čin nos ti fon du, ako aj
po dro bnos ti o poč te čle nov a o zlo že ní Rady fon du, vy me -
nú va ní a od vo lá va ní jej čle nov a o jej or ga ni zá cii a čin -
nos ti upra ví šta tút fon du, kto rý schva ¾u je vlá da Slo ven -
skej re pub li ky.

§ 3

Zdro je fon du

(1) Zdro je fon du sú
a) splát ky úve rov pos kyt nu tých z fon du, 
b) splát ky úro kov z úve rov pos kyt nu tých z fon du, 
c) sank cie za po ru še nie zmluv ných pod mie nok, 
d) vý no sy z pros tried kov fon du ulo že ných v ban ke s vý -

nim kou vý no sov z pros tried kov pos kyt nu tých fon du
zo štát ne ho roz po čtu,

e) príj my z vý �až ku pri vý ko ne exe kú cie veci, na kto rú
bolo zria de né zmluv né zá lož né prá vo,

f) zos tat ky pros tried kov fon du k 31. de cem bru pred chá -
dza jú ce ho roz poč to vé ho roka s vý nim kou zos tat kov

pros tried kov pos kyt nu tých fon du zo štát ne ho  roz -
počtu, 

g) zos tat ky ne vy čer pa nej pod po ry vrá te nej žia da te ¾om
s vý nim kou zos tat kov vrá te nej ne vy čer pa nej pod po ry
pos kyt nu tej z pros tried kov štát ne ho roz po čtu v pred -
chá dza jú com roku, 

h) prí spev ky pos kyt nu té z Fon du ná rod né ho ma jet ku
Slo ven skej re pub li ky za pod mie nok usta no ve ných
oso bit ným pred pi som,2)

i) úve ry pos kyt nu té ban ka mi,
j) dary, 
k) do tá cie zo štát ne ho roz po čtu,1)
l) iné zdro je, ak tak usta no vu je oso bit ný pred pis.

(2) Na pos kyt nu tie úve ru fon du ban kou je pot reb ný
sú hlas mi nis tra. Fond ve die evi den ciu o tých to úve roch.

§ 4

Po u ži tie pros tried kov fon du

(1) Pros tried ky fon du mož no po u ži� na
a) pod po ry pos ky to va né na účel usku toč ne nia po mo ci

štá tu pri roz ši ro va ní a zve ¾a ïo va ní by to vé ho fon du,
b) sprá vu fon du,
c) splát ky úve rov pos kyt nu tých fon du ban ka mi a na

úhra du úro kov z tých to úve rov.

(2) O po u ži tí pros tried kov fon du roz ho du je mi nis ter na
zá kla de od po rú ča nia Rady fon du v sú la de so schvá le -
ným roz po čtom fon du.

(3) Roz po čet fon du a zme ny v schvá le nom roz po čte
fon du schva ¾u je vlá da Slo ven skej re pub li ky na ná vrh mi -
nis tra.

(4) Pros tried ky po u ži té na sprá vu fon du, ok rem ná kla -
dov za ve de nie úč tov a ban ko vé služ by, ne smú pre kro či�
1,5 % z roč né ho príj mu fon du, naj viac však 18 000 000 Sk.
Na od me ňo va nie za mest nan cov fon du sa vz�a hu je oso -
bit ný pred pis.3)

§ 5

Účel pod po ry

(1) Pod po ru mož no pos kyt nú� na tie to úče ly:
a) vý stav bu bytu v by to vom dome vrá ta ne bytu, kto rý sa

zís ka nad stav bou, vstav bou, prí stav bou, prí pad ne
pre stav bou ne by to vé ho prie sto ru,

b) vý stavbu bytu v ro din nom dome vrá ta ne bytu, kto rý
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1)§ 24 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách.
2)§ 32 ods. 3 zá ko na 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.
3)Zá kon č. 313/2001 Z. z. o ve rej nej služ be v zne ní ne skor ších pred pi sov.



sa zís ka nad stav bou, vstav bou, prí stav bou, prí pad ne
pre stav bou ne by to vé ho prie sto ru,

c) vý stav bu ale bo do stav bu za ria de nia so ciál nych slu -
žieb ale bo pre stav bu ne by to vé ho prie sto ru na za ria -
de nie so ciál nych slu žieb ur če né pre ob ča nov, kto rí
pot re bu jú po moc pod ¾a oso bit né ho pred pi su,4)

d) kúpu bytu,
e) ob no vu by to vej bu do vy,5)
f) vý stav bu obec né ho ná jom né ho bytu v by to vom dome

vrá ta ne bytu, kto rý sa zís ka nad stav bou, vstav bou,
prí stav bou, prí pad ne pre stav bou ne by to vé ho prie sto -
ru.

(2) Usta no ve nia od se ku 1 sa vz�a hu jú aj na
a) byt sta veb ne ur če ný na tr va lé bý va nie ob ča na s �až -

kým zdra vot ným pos tih nu tím, kto rý má zdra vot né
pos tih nu tie uve de né v prí lo he,

b) byt tr va le ur če ný na bý va nie pes tú nov a detí zve re -
ných do pes tún skej sta rost li vos ti,

c) byt ur če ný vý luč ne na vý kon opat ro va te¾ skej služ by
pod ¾a pred pi sov o so ciál nom za bez pe če ní,6)

d) byt ur če ný pre fy zic kú oso bu, kto rej skon či la ústav ná
sta rost li vos� v det skom do mo ve ale bo v do mo ve so -
ciál nej sta rost li vos ti pre deti  (ïa lej len „od cho va nec
det ské ho do mo va“).

(3) Na úče ly toh to zá ko na sa kú pou bytu pod ¾a od se -
ku 1 písm. d) ro zu mie kúpa bytu v by to vom dome ale bo
v ro din nom dome od sta veb ní ka uve de né ho v ko la u dač -
nom roz hod nu tí, od na do bud nu tia prá vo plat nos ti kto ré -
ho ne up ly nu lo viac ako dva roky.

(4) Usta no ve nie od se ku 3 sa ne po u ži je, ak ide o kúpu
bytu žia da te ¾om, kto rým je od cho va nec det ské ho do mo -
va, kto rý si rie ši svo je prvé bý va nie.

(5) Na úče ly toh to zá ko na sa ob no vou by to vej bu do vy
pod ¾a od se ku 1 písm. e) ro zu mie
a) te pel ná ochra na by to vé ho domu ale bo ro din né ho

domu pri do dr ža ní vše obec ne zá väz ných práv nych
predpisov7) a tech nic kých špe ci fi ká cií8) ale bo

b) ob no va ale bo mo der ni zá cia spo loč ných čas tí a spo loč -
ných za ria de ní by to vé ho domu,9) ale bo

c) od strá ne nie sta tic kých ne dos tat kov by to vé ho domu,
ak sú pre u ká za né oprávnenou10) práv nic kou oso bou
ale bo fy zic kou oso bou.

(6) V prí pa doch, ak ide o slu žob ný byt,11) pod po ru na
úče ly uve de né v od se ku 1 ne mož no pos kyt nú�.

§ 6

Hos po dá re nie s pros tried ka mi fon du

(1) Fond hos po dá ri pod ¾a schvá le né ho roz po čtu. 

(2) Roz po čet fon du je za po je ný fi nanč ný mi vz�ah mi na
roz po čet mi nis ter stva.

(3) Po fi nanč nom zúč to va ní vz�a hov k štát ne mu  rozpoč -
tu a po schvá le ní štát ne ho zá ve reč né ho účtu Ná rod nou
ra dou Slo ven skej re pub li ky sa zos ta tok pros tried kov
fon du k 31. de cem bru prí sluš né ho roku pre vá dza do na -
sle du jú ce ho roz poč to vé ho roku.

(4) Za hos po dá re nie s pros tried ka mi fon du zod po ve dá
mi nis ter.12)

(5) Pros tried ky fon du sú ve de né na oso bit nom účte
v Štát nej pok lad ni ci.

(6) Mi nis ter stvo for mou ve rej né ho ob sta rá va nia vy be -
rie ban ku na usku toč ňo va nie fi nanč ných ope rá cií sú vi -
sia cich s po u ži tím pros tried kov fon du.

(7) Štát na pok lad ni ca usku toč ňu je pre vo dy pros tried -
kov fon du do prí sluš nej ban ky pod ¾a od se ku 6 na zá kla -
de prí ka zu fon du.

(8) Kon tro lu hos po dá re nia s pros tried ka mi fon du vy -
ko ná va Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky.13) 

§ 7

Žia da te¾ o pod po ru

Žia da te ¾om o pod po ru (ïa lej len „žia da te¾“) môže by�
a) fy zic ká oso ba, kto rá je ob ča nom Slo ven skej re pub li ky

a má na úze mí Slo ven skej re pub li ky tr va lý po byt
a kto rá do vŕ ši la vek 18 ro kov a má vlast ný pra vi del ný
prí jem z pod ni ka nia ale bo zo zá vis lej čin nos ti ale bo
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,14) ale bo

b) práv nic ká oso ba so síd lom na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky.
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4)§ 18 zá ko na č. 195/1998 Z. z. o so ciál nej po mo ci v zne ní ne skor ších pred pi sov.
5)§ 43b ods. 1 písm. a) a b) zá ko na č. 50/1976 Zb. o územ nom plá no va ní a sta veb nom po riad ku (sta veb ný zá kon) v zne ní zá ko na č. 237/2000

Z. z.
6)§ 14 ods. 2 písm. a) a § 15 zá ko na č. 195/1998 Z. z.
7)Na prí klad vy hláš ka Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 532/2002 Z. z., kto rou sa usta no vu jú po dro bnos ti o vše obec -

ných tech nic kých po žia dav kách na vý stav bu a o vše obec ných tech nic kých po žia dav kách na stav by uží va né oso ba mi s ob me dze nou schop -
nos �ou po hy bu a orien tá cie, zá kon č. 70/1998 Z. z. o ener ge ti ke a o zme ne 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. 

8)§ 3 zá ko na č. 90/1998 Z. z. o sta veb ných vý rob koch.
9)§ 2 zá ko na 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 zá ko na Ná rod nej rady

Slo ven skej re pub li ky č. 151/1995 Z. z.
10)Na prí klad zá kon č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých po žia dav kách na vý rob ky a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

v zne ní zá ko na č. 436/2001 Z. z., zá kon č. 36/1967 Zb. o znal coch a tl moč ní koch v zne ní zá ko na č. 238/2000 Z. z. a zá kon Slo ven skej ná -
rod nej rady č. 138/1992 Zb. o auto ri zo va ných ar chi tek toch a auto ri zo va ných sta veb ných in ži nie roch v zne ní ne skor ších pred pi sov.

11)§ 1 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 189/1992 Zb. o úpra ve nie ktorých po me rov sú vi sia cich s ná jmom by tov a s by to vý mi ná hra da mi.
12)§ 46 ods. 2 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z.
13)§ 44 ods. 2 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z.
14)Zá kon č. 413/2002 Z. z. o so ciál nom po is te ní v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 280/2002 Z. z. o ro di čov skom prí spev ku v zne ní zá ko -

na č. 643/2002 Z. z.



§ 8

Druh pod po ry

(1) Dru hy pod po ry sú:
a) úver,
b) ne ná vrat ný prí spe vok.

(2) Zo zdro jov uve de ných v § 3 ods. 1 písm. i) mož no
pos kyt nú� pod po ru len ako úver.

(3) Na účely pod ¾a § 5 ods. 1 písm. a), b), d) a e) mož no
sú čas ne pos kyt nú� viac dru hov pod po ry.

(4) Na účel pod ¾a § 5 ods. 1 písm. d) mož no pos kyt nú�
pod po ru len žia da te ¾o vi uve de né mu v § 7 písm. a), ak na
pred met pod po ry ne bo la pos kyt nu tá pod po ra na úče ly
pod ¾a § 5 ods. 1 písm. a) ale bo písm. b).

(5) Žia da te ¾o vi uve de né mu v § 7 písm. a) mož no  po -
skytnú� pod po ru 
a) na účel pod ¾a § 5 ods. 1 len raz,
b) len na je den z úče lov pod ¾a § 5 ods. 1 písm. a), b) a d).

(6) Žia da te ¾o vi uve de né mu v § 7 písm. b) mož no  po -
skytnú� pod po ru na účel pod ¾a § 5 ods. 1 písm. e) na jed -
nu stav bu len raz.

§ 9

Výš ka pod po ry

(1) Výš ku pod po ry môže tvo ri�
a) úver zo zdro jov uve de ných v § 3 ods. 1 písm. a) až h)

a j) až l) na účel pod ¾a § 5 ods. 1 naj dlh šie na 30 ro kov
v roz sa hu do 80 % ob sta rá va cej ceny pri roč nej úro ko -
vej sadz be do výš ky zá klad nej úro ko vej sadz by Ná rod -
nej ban ky Slo ven ska plat nej k 1. ja nu áru roku po da -
nia žia dos ti pod ¾a § 11 ods. 1,

b) úver zo zdro jov uve de ných v § 3 ods. 1 písm. i) na účel
pod ¾a § 5 ods. 1 naj dlh šie na 30 ro kov v roz sa hu do
80 % ob sta rá va cej ceny, pri čom fond určí úro ko vú
sadz bu pri pos ky to va nom úve re tak, aby ne bo la niž šia 
ako úro ko vá sadz ba, kto rú má sám pla ti�,

c) ne ná vrat ný prí spe vok na účel pod ¾a § 5 ods. 1
písm. a), b) a d) v roz sa hu do 50 % ob sta rá va cej ceny,
ak žia da te¾ ob sta rá va bý va nie pre ob ča na s �až kým
zdra vot ným pos tih nu tím, kto rý má zdra vot né pos tih -
nu tie uve de né v prí lo he, a toto bý va nie spĺ ňa pod -
mien ky upra ve né oso bit ným pred pi som.15)

(2) Výš ka pod po ry pod ¾a od se ku 1 písm. a) môže v prí -
pa de od cho van ca det ské ho do mo va, kto rý žia da o  po -
skytnutie pod po ry na účel pod ¾a § 5 ods. 1 písm. a), b)
a d), do siah nu� 100 % ob sta rá va cej ceny.

(3) Sú hrnná suma pod pôr pos kyt nu tých pod ¾a od se -
ku 1 s vý nim kou pod po ry pod ¾a od se ku 2 ne smie pre -
siah nu� 80 % ob sta rá va cej ceny.

(4) Výš ka pod po ry na byt v ro din nom dome pod ¾a § 5

ods. 1 písm. b) a d) sa určí v zá vis los ti od eko no mic ké ho
a efek tív ne ho rie še nia toh to bytu pod ¾a § 10 ods. 5.

(5) Ob sta rá va cou ce nou na účely pod ¾a § 5 ods. 1
písm. a), b), c), e) a f) je cena za zho to ve nie stav by vrá ta ne
ceny za pro jek to vé prá ce. Cena po zem ku, tech nic kej in -
fra štruk tú ry, ga rá že, ne by to vé ho prie sto ru ale bo ich po -
dielu sa do ob sta rá va cej ceny ne za po čí ta. Pri spá ja ní
pod po ry na úče ly uve de né v § 5 ods. 1 písm. a), b), c), e)
a f) na jed nom ob jekte sa uvá dza aj ob sta rá va cia cena
jed not li vých úče lov, na kto ré sa po ža du je pos kyt nu tie
pod po ry.

(6) Ob sta rá va cou ce nou na účel pod ¾a § 5 ods. 1
písm. d) je cena do hod nu tá v zmluve16) za zho to ve nie
stav by vrá ta ne ceny za pro jek to vé prá ce. Cena po zem ku,
tech nic kej in fra štruk tú ry, ga rá že, ne by to vé ho prie sto ru
ale bo ich po dielu sa do ob sta rá va cej ceny ne za po čí ta. Pri
spá ja ní pod po ry na úče ly uve de né v § 5 ods. 1 písm. d)
a e) na jed nom ob jekte sa uvá dza aj ob sta rá va cia cena
jed not li vých úče lov, na kto ré sa po ža du je pos kyt nu tie
pod po ry.

§ 10

Pod mien ky pos kyt nu tia pod po ry

(1) Žia da te¾ pre u ká že, že
a) má za bez pe če né vlast né pros tried ky ale bo pros tried -

ky sta veb né ho spo re nia vo výš ke naj me nej 20 % z ob -
sta rá va cej ceny na účel, na kto rý po ža du je pos kyt nu -
tie pod po ry,

b) je schop ný pla ti� splát ky a úro ky z úve ru v do hod nu tej 
výš ke a v le ho tách, ak je dru hom pod po ry úver.

(2) Usta no ve nie od se ku 1 písm. a) sa ne vz�a hu je na
žia da te ¾a
a) pod ¾a § 7 písm. a), ak je žia da te ¾om od cho va nec det -

ské ho do mo va, kto rý žia da pos kyt nu tie pod po ry na
účely pod ¾a § 5 ods. 1 písm. a), b) a d),

b) pod ¾a § 7 písm. b), ak je žia da te ¾om obec, kto rá žia da
pos kyt nu tie pod po ry na účel pod ¾a § 5 ods. 1 písm. f),
a byty sú ur če né na ná jom pre oby va te ¾ov obce za pod -
mie nok, kto ré usta no ví vše obec ne zá väz né na ria de nie 
obce.17)

(3) Za vlast né pros tried ky pod ¾a od se ku 1 písm. a) sa
po va žu jú aj pros tried ky z pri zna nej po ist nej ná hra dy
v prí pa de po ist nej uda los ti na stav be, na kto rú sa v dô -
sled ku ži vel nej uda los ti po ža du je pos kyt nu tie pod po ry.
Na úče ly toh to zá ko na sa ži vel nou uda los �ou ro zu mie po -
vo deň, zá pla va, vích ri ca, úder bles ku, po žiar, kru po bi tie, 
zo suv pôdy, zrú te nie ska ly ale bo ze mín, zo suv ale bo zrú -
te nie la ví ny a ze me tra se nie do sa hu jú ce as poň 5. stu peň
me dzi ná rod nej stup ni ce udá va jú cej mak ro sko pic ké
účin ky ze me tra se nia. 

(4) Pod po ru na účel pod ¾a § 5 ods. 1 mož no pos kyt nú�
len vte dy, ak
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15)Vy hláš ka Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 532/2002 Z. z.
16)Na prí klad § 588 Ob čian ske ho zá kon ní ka, § 5 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 182/1993 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
17)§ 6 ods. 1 prvá veta zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 369/1990 Zb. o obec nom zria de ní v zne ní ne skor ších pred pi sov.



a) po dlaho vá plo cha bytu18) v by to vom dome ne pre vy šu -
je 90 m2,

b) po dlaho vá plo cha by to vých prie sto rov a ne by to vých
prie sto rov v ro din nom dome pri slú cha jú ca k jed né mu
bytu ne pre vy šu je 240 m2 a viac ako po lo vi ca z tej to po -
dlaho vej plo chy je ur če ná na bý va nie.

(5) Na úče ly toh to zá ko na eko no mic kým a efek tív nym
rie še ním bytu v ro din nom dome je, ak po dlaho vá plo cha
by to vých prie sto rov a ne by to vých prie sto rov v ro din nom
dome pri slú cha jú ca k jed né mu bytu ne pre vy šu je 140 m2

a mi ni mál ne 60 % z tej to plo chy pred sta vu je obyt ná plo -
cha bytu.

(6) Usta no ve nie od se ku 4 sa ne po u ži je, ak je byt sta -
veb ne ur če ný na tr va lé bý va nie ob ča na s �až kým zdra -
vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 5 ods. 2 písm. a).

(7) Žia da te ¾o vi pod ¾a § 7 písm. a) mož no pos kyt nú�
pod po ru len vte dy, ak me sač ný prí jem žia da te ¾a a osôb,
kto rých príj my sa po su dzu jú spo loč ne pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,19) ne pre vy šu je tri a pol ná so bok ži vot né ho
minima20) vy po čí ta né ho pre žia da te ¾a a oso by, kto rých
príj my sa po su dzu jú spo loč ne.

(8) Me sač ný prí jem pod ¾a od se ku 7 sa vy po čí ta
z príjmu21) za pred chá dza jú ci ka len dár ny rok ako po diel
toh to príj mu a prí sluš né ho poč tu me sia cov, po čas kto -
rých sa prí jem po be ral.

(9) Pod po ru na účel pod ¾a § 5 ods. 1 písm. f) mož no
pos kyt nú� žia da te ¾o vi pod ¾a § 7 písm. b), kto rým je obec,
ak ob sta rá va cie ná kla dy stav by pre po čí ta né na m2 po -
dlaho vej plo chy bytu ne pre siah nu hod no tu 1,5-násobku 
prie mer nej me sač nej no mi nál nej mzdy za mest nan ca
v hos po dár stve Slo ven skej re pub li ky zis te nej Šta tis tic -
kým úra dom Slo ven skej re pub li ky za ka len dár ny rok
pred chá dza jú ci roku po da nia žia dos ti.

(10) Pod po ra sa ne po skyt ne žia da te ¾o vi, kto rý 
a) ne pl ní od vo do vé po vin nos ti upra ve né oso bit ný mi

pred pis mi,22)
b) ne opráv ne ne po u ží va ale bo za dr žia va pros tried ky fon -

du,
c) je v lik vi dá cii ale bo na kto ré ho bol vy hlá se ný kon kurz

pod ¾a oso bit né ho pred pi su,23)
d) ne pl ní zá väz ky voči iným ve ri te ¾om ale bo

e) ne spĺ ňa pod mien ky usta no ve né tým to zá ko nom.

(11) Žia da te¾ uve de ný v § 7 písm. b) musí na vý ber zho -
to vi te ¾a stav by po u ži� for mu ve rej né ho ob sta rá va nia
pod ¾a oso bit né ho predpisu24) ok rem prí pa dov, ak
a) ne žia da o pos kyt nu tie ne ná vrat né ho prí spev ku, 
b) je sú čas ne zho to vi te ¾om stav by ale bo
c) pre in ves to val naj me nej 30 % ob sta rá va cej ceny a má

uzav re tú zmlu vu so zho to vi te ¾om.

(12) Pod po ru na účel pod ¾a § 5 ods. 1 písm. e) spĺ ňa jú -
ce ho pod mien ky pod ¾a § 5 ods. 5 písm. a) mož no pos kyt -
nú� len vte dy, ak
a) sa na vr hu je usku toč ni� sys té mom te pel nej ochra ny,

na kto rý vy da la cer ti fi kát pre u ka zo va nia zhody25)
auto ri zo va ná oso ba,

b) te pel nú ochra nu za tep le ním usku toč ňu je zho to vi te¾
s  li cen ciou na sys tém te pel nej ochra ny, kto rý má cer -
ti fi kát pre u ka zo va nia zho dy,

c) sú čas �ou pro jek to vé ho rie še nia te pel nej ochra ny sú
ne vy hnut né sú vi sia ce sta veb né úpra vy po zos tá va jú ce 
naj mä z op ra vy vy stu pu jú cich čas tí stav by, ako sú na -
prí klad lo džia, bal kón, pre kry tie vstu pu, stro jov ňa vý -
�a hu a podobne, op ra vy ale bo vý me ny ot vo ro vých vý -
pl ní, sta veb nej úpra vy vstu pov a scho dis ko vých
prie sto rov stav by,

d) pri na vrh nu tom rie še ní sú do dr ža né pred pi sy tý ka jú -
ce sa me ra nia a re gu lá cie zá so bo va nia tep lom pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.26)

§ 11

Pos tup pri pos ky to va ní pod po ry

(1) Žia da te¾ pred kla dá pí som nú žia dos� fon du  pro -
stredníctvom obce, kto rá je síd lom ok resu,27) v hlav nom
mes te Slo ven skej re pub li ky Bra ti sla ve a v mes te Ko ši ce
mest skej čas ti, v síd le ok resu a v ok rese Košice-okolie
v mes te Mol da va nad Bod vou (ïa lej len „obec“), prí sluš -
nej pod ¾a mies ta stav by. Obec do 14 dní odo dňa jej po da -
nia ove rí úpl nos� ná le ži tos tí žia dos ti, kto rý mi sú naj mä
a) iden ti fi kač né úda je žia da te ¾a,
b) účel, druh a ná vrh výš ky pod po ry,
c) úda je o stav be,
d) pre u ká za nie fi nanč né ho kry tia ob sta rá va cej ceny

[§ 10 ods. 1 písm. a)],
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18)§ 1a písm. f) vy hláš ky 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.

19)§ 3 zá ko na č. 125/1998 Z. z. o ži vot nom mi ni me a o usta no ve ní súm na úče ly štát nych so ciál nych dá vok.
20)§ 2 zá ko na č. 125/1998 Z. z. v zne ní opat re nia Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky č. 285/2002 Z. z.
21)§ 4 zá ko na č. 125/1998 Z. z.
22)Na prí klad zá kon č. 595/2003 Zb. o da ni z príj mov, zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 317/1992 Zb. o dani z ne hnu te¾ nos tí v zne ní ne skor -

ších pred pi sov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 273/1994 Z. z. o zdra vot nom po is te ní, fi nan co va ní zdra vot né ho po is te nia,
o zria de ní Vše obec nej zdra vot nej po is �ov ne a o zria ïo va ní re zort ných, od vet vo vých, pod ni ko vých a ob čian skych zdra vot ných po is �ov ní
v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 461/2003 Z. z. o so ciál nom po is te ní, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 387/1996 Z. z.
o za mes tna nos ti v zne ní ne skor ších pred pi sov.

23)§ 4 zá ko na č. 328/1991 Zb. o kon kur ze a vy rov na ní v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 122/1993 Z. z. a zá ko na
č. 12/1998 Z. z.

24)§ 2 zá ko na č. 523/2003 Z. z. o ve rej nom ob sta rá va ní a o zme ne zá ko na č. 575/2001 Z. z. o or ga ni zá cii čin nos ti vlá dy a or ga ni zá cii ústred nej
štát nej sprá vy v znení ne skor ších predpisov.

25)Prí lo ha č. 1, čís lo sku pi ny 2103 vy hláš ky Mi nis ter stva vý stav by a re gio nál ne ho roz vo ja Slo ven skej re pub li ky č. 520/2001 Z. z., kto rou sa ur -
ču jú sku pi ny sta veb ných vý rob kov a po dro bnos ti o pre u ka zo va ní zho dy.

26)Zá kon č. 70/1998 Z. z.
27)Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 221/1996 Z. z. o územ nom a správ nom uspo ria da ní Slo ven skej re pub li ky v zne ní ne skor ších

pred pi sov.



e) pre u ká za nie schop nos ti pla te nia splá tok a úro kov
z po ža do va né ho úve ru [§ 10 ods. 1 písm. b)],

f) ná vrh na za bez pe če nie zá väz kov,
g) sú hlas žia da te ¾a so spra co va ním úda jov uve de ných

v písmenách a) až f) na úče ly pos kyt nu tia pod po ry
pod ¾a toh to zá ko na.

(2) Iden ti fi kač né úda je pod ¾a od se ku 1 písm. a) u žia -
da te ¾a uve de né ho v § 7 písm. a) sú: 
a) meno, priez vis ko a rod né priez vis ko,
b) ad re sa tr va lé ho po by tu,
c) dá tum na ro de nia,
d) rod né čís lo,
e) štát na prí sluš nos�,
f) ro din ný stav.

(3) V žia dos ti pod ¾a od se ku 1 je žia da te¾ po vin ný ozná -
mi� obci, či je vlast ní kom ale bo ná jom com bytu ale bo ro -
din né ho domu, ale bo by to vé ho domu na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky a pos kyt nú� aj ïal šie in for má cie, o kto ré
je po žia da ný na úče ly roz hod nu tia o jeho žia dos ti. 

(4) Ak sa má pod po ra pos kyt nú� na účel pod ¾a § 5
ods. 1 na byt v po dielo vom spo lu vlas tníc tve, žia dos�
môže pred lo ži� je den zo spo lu vlas tní kov ale bo práv nic ká
oso ba, ale bo fy zic ká oso ba, kto rú na to splnomocnil28)
spo lu vlas tník. Žia dos� musí ob sa ho va� ná le ži tos ti pod ¾a
od se ku 1 za kaž dé ho spo lu vlas tní ka, kto rý žia da o  po -
skytnutie pod po ry. 

(5) Ak sa má pod po ra pos kyt nú� na účel pod ¾a § 5
ods. 1 na byt v spo lu vlas tníc tve man že lov, žia dos� môže
pred lo ži� len je den z man že lov. 

(6) Ak sa má pod po ra pos kyt nú� na účel pod ¾a § 5
ods. 1 písm. a) usku toč ňo va ný zho to vi te ¾om, kto rým je
práv nic ká oso ba pod ¾a § 7 písm. b) pre žia da te ¾a uve de -
né ho v § 7 písm. a) na zá kla de zmlu vy uzav re tej pod ¾a
oso bit né ho pred pi su,29) môže žia dos� pred lo ži� iba jed na
z tých to osôb. Pri slú cha jú cu čas� úve ru pos kyt nu té ho
žia da te ¾o vi uve de né mu v § 7 písm. b) pod ¾a pred chá dza -
jú cej vety možno pre vies� na vlast ní ka bytu, kto rým je fy -
zic ká oso ba.

(7) Obec vy zna čí ove re nie úpl nos ti ná le ži tos tí žia dos ti
pod ¾a od se ku 1 od tlač kom úrad nej pe čiat ky a pod pi som
za mest nan ca obce, kto rý ove re nie vy ko nal. Ove re nú žia -
dos� obec v le ho te ur če nej na ove re nie za šle fon du.

(8) Fond ve die evi den ciu žia dos tí pod ¾a úče lu v po ra dí
pod ¾a dá tu mu ich do ru če nia fon du.

(9) O pos kyt nu tí pod po ry roz hod ne fond do 90 dní odo
dňa do ru če nia žia dos ti ob cou.

(10) Fond roz hod ne o pos kyt nu tí pod po ry pod ¾a po ra dia
do ru če ných žia dos tí až do vy čer pa nia sumy vy čle ne nej
v roz po čte fon du na prí sluš ný účel a druh pod po ry. 

(11) V roz po čte fon du možno vy čle ni� fi nanč né  pro -
striedky na účely pod ¾a § 5 ods. 1 písm. a), b) a f) oso bit ne 
na vý stav bu by tov rea li zo va ných v sú vis los ti s prí pra vou

výz namnej in ves tí cie a na vý stav bu by tov  rea li zo va ných
v ob ciach s mi mo riad ne rých lym ras tom za mest na nos ti.

(12) Zoz nam obcí s mi mo riad ne rých lym ras tom za -
mest na nos ti usta no ví na ria de nie vlá dy Slo ven skej re -
pub li ky.

(13) Mi nis ter môže ude li� vý nim ku z po ra dia na  po -
skytnutie pod po ry pod ¾a od se ku 10 pre žia dos�, kto rá sa
pred kla dá v dô sled ku rie še nia 
a) ná sled kov ži vel nej uda los ti (§ 10 ods. 3),
b) ná hra dy za žia dos� po da nú pod ¾a od se ku 1 na účel

pod ¾a § 5 ods. 1 písm. a).

(14) Opat re nie, kto ré ho úpl né zne nie vy hla su je
v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li ky mi nis ter stvo,
usta no ví ob do bie, v kto rom sa do čas ne za sta vu je pri jí -
ma nie žia dos tí na účel pod po ry z dô vo du vy čer pa nia ur -
če ných pros tried kov v roz po čte fon du na prí sluš ný účel
pod po ry.

(15) Na pos kyt nu tie pod po ry z pros tried kov fon du nie
je práv ny ná rok.

(16) Fond po roz hod nu tí o pos kyt nu tí pod po ry za šle
žia da te ¾o vi ná vrh zmlu vy do 30 dní.

(17) Ak sa pod po ra ne po skyt ne, ozná mi to fond pí som -
ne žia da te ¾o vi do 30 dní odo dňa roz hod nu tia o ne po skyt -
nu tí pod po ry.

(18) Na roz ho do va nie pod ¾a od se ku 10 sa ne vz�a hu jú
vše obec né pred pi sy o správ nom ko na ní.

§ 12

Zmlu va

(1) Na zá kla de roz hod nu tia pod ¾a § 11 ods. 10 uzav rie
fond so žia da te ¾om zmlu vu.

(2) Zmlu va musí ob sa ho va� naj mä
a) úda je o zmluv ných stra nách,
b) účel, výš ku, druh a čer pa nie pos kyt nu tej pod po ry,
c) spô sob pl ne nia zá väz kov zmluv ných strán,
d) za bez pe če nie zá väz kov,
e) bez ho to vost ný spô sob úhra dy z pod po ry,
f) tech nic ké pod mien ky stav by a dĺž ku času jej usku toč -

ne nia,
g) sank cie za po ru še nie zmluv ných pod mie nok,
h) spô sob kon tro ly pl ne nia zmluv ných pod mie nok a dô -

sled ky ich ne do dr ža nia,
i) ak je žia da te ¾om oso ba pod ¾a § 7 písm. a), tak aj mi ni -

mál ny čas, v kto rom bude stav bu vlast ni� a uží va� on
ale bo oso by jemu blíz ke,30) ale bo oso by opráv ne né
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,31)

j) ak je žia da te ¾om pod ¾a § 7 písm. b) obec, kto rá po žia -
da la o pod po ru pod ¾a § 10 ods. 2 písm. b), tak aj mi ni -
mál ny čas, v kto rom bude obec stav bu vlast ni� a dá va� 
byty do ná jmu oby va te ¾om obce.
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28)Na prí klad § 31 Ob čian ske ho zá kon ní ka.
29)Na prí klad Ob čian sky zá kon ník, § 21 a 22 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 182/1993 Z. z.
30)§ 116 Ob čian ske ho zá kon ní ka.
31)§ 132 a 460 Ob čian ske ho zá kon ní ka.



§ 13

Kon tro la a sank cie

(1) Mi nis ter stvo vy ko ná va kon tro lu hos po dá re nia
s pros tried ka mi fon du a kon tro lu do dr žia va nia usta no -
ve ní zá ko na o výš ke pod po ry, pod mien kach a po stu pe
pri pos ky to va ní pod po ry.

(2) Kon tro lu do dr žia va nia zmluv ných pod mie nok po -
čas plat nos ti zmlu vy vy ko ná va fond a kraj ský sta veb ný
úrad32) prí sluš ný pod ¾a mies ta stav by.

(3) Ak žia da te¾ ne opráv ne ne po u žil ale bo za dr žal  pro -
striedky fon du v roz po re s ur če ný mi ale bo do hod nu tý mi
pod mien ka mi, je po vin ný ich vrá ti� fon du a za pla ti� pe -
ná le pod ¾a oso bit né ho pred pi su.33)

§ 14

In for mač ný sys tém

(1) Fond vy tvá ra a ve die in for mač ný sys tém, kto rý ob -
sa hu je naj mä in for má cie o žia dos tiach, žia da te ¾och
a o pod po rách pos kyt nu tých pod ¾a toh to zá ko na. In for -
má cie pod ¾a pre chá dza jú cej vety je fond opráv ne ný zbie -
ra� a ucho vá va� po čas pl ne nia zmluv né ho zá väz ku.

(2) Po u ží va nie úda jov z in for mač né ho sys té mu fon du
je vý hrad ným prá vom fon du a je chrá ne né slu žob ným ta -
jom stvom. Úda je, kto ré ne pod lie ha jú ochra ne osob ných
úda jov pri pre vádz ke in for mač né ho sys té mu pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su,34) môže fond pos kyt nú� mi nis ter stvu.

(3) Fond je po vin ný utvo ri� také or ga ni zač né a tech nic -
ké pod mien ky na pre vádz ku in for mač né ho sys té mu, aby 
sa za brá ni lo jeho zne uži tiu.34)

(4) Osob né úda je o žia da te ¾och mož no pos kyt nú� vý -
hrad ne len s ich sú hla som.

§ 15

Oso bit né usta no ve nie

(1) Ne vy čer pa nú čas� pod po ry je žia da te¾ po vin ný vrá -
ti� fon du.

(2) Pre vo dy pros tried kov pod ¾a od se ku 1 a pod ¾a § 13
ods. 3 vy ko ná ban ka vy bra ná pod ¾a § 6 ods. 6 na účet
fon du v Štát nej pok lad ni ci bez od klad ne.

(3) Ne vy čer pa nú čas� ne ná vrat né ho prí spev ku mož no
za pod mien ky do dr ža nia zmlu vy po u ži� na úhra du čas ti
pod po ry pod ¾a § 8 ods. 1 písm. a).

§ 16

Spl no moc ňo va cie usta no ve nie

(1) Vlá da Slo ven skej re pub li ky usta no ví na ria de ním

po dro bnos ti o dru hoch a výš kach pos ky to va ných pod pôr 
na jed not li vé úče ly.

(2) Mi nis ter stvo vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi -
som usta no ví po dro bnos ti o ob sa hu žia dos ti, o tech nic -
kých pod mien kach a o dĺž ke času usku toč ne nia stav by,
na kto rú sa pos ky tu je pod po ra.

§ 17

Spo loč né usta no ve nia

(1) Štát ny fond roz vo ja bý va nia zria de ný zá ko nom Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 124/1996 Z. z o Štát -
nom fon de roz vo ja bý va nia v zne ní ne skor ších pred pi sov
je Štát nym fon dom roz vo ja bý va nia pod ¾a toh to zá ko na.

(2) Po h¾a dáv ky, zá väz ky, pra cov nop ráv ne vz�a hy,
práv ne vz�a hy a iné vz�a hy Štát ne ho fon du roz vo ja bý va -
nia vznik nu té pred 1. ja nu árom 2004 sa po va žu jú za po -
h¾a dáv ky, zá väz ky, pra cov nop ráv ne vz�a hy, práv ne vz�a -
hy a iné vz�a hy Štát ne ho fon du roz vo ja bý va nia pod ¾a
toh to zá ko na.

§ 18

Pre chod né usta no ve nia

(1) Prá va a po vin nos ti vy plý va jú ce zo štát no za mes tna -
nec kých vz�a hov štát nych za mest nan cov, kto rí k 31. de -
cem bru 2003 vy ko ná va li štát nu služ bu na ok res ných
úra doch na úse ku pod ¾a § 11, pre chá dza jú na obec.

(2) Prá va a po vin nos ti vy plý va jú ce zo štát no za mes tna -
nec kých vz�a hov štát nych za mest nan cov, kto rí k 31. de -
cem bru 2003 vy ko ná va li štát nu služ bu na ok res ných
úra doch na úse ku pod ¾a § 13, pre chá dza jú na kraj ský
sta veb ný úrad.

(3) Pre chod ne hnu te¾ né ho a hnu te¾ né ho ma jet ku ok -
res ných úra dov je upra ve ný oso bit ným pred pi som.35)

(4) Pri po su dzo va ní žia dos tí po da ných a ove re ných
pod ¾a zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 124/1996 Z. z o Štát nom fon de roz vo ja bý va nia v zne ní 
ne skor ších pred pi sov do 1. ja nu ára 2004 a pri pos ky to -
va ní pod po ry k nim sa po stu pu je pod ¾a pred pi sov plat -
ných do účin nos ti toh to zá ko na.

(5) Žia dos ti o pos kyt nu tie pod po ry, kto ré boli po da né
a ne bo li ove re né do 1. ja nu ára 2004, sa po su dzu jú pod ¾a
toh to zá ko na. 

(6) Vy hláš ka Mi nis ter stva vý stav by a re gio nál ne ho roz -
vo ja Slo ven skej re pub li ky č. 143/2000 Z. z o po dro bnos -
tiach ob sa hu žia dos ti na pos kyt nu tie pod po ry z  pro -
striedkov Štát ne ho fon du roz vo ja bý va nia, o tech nic kých 
pod mien kach a o dĺž ke času usku toč ne nia stav by je vše -
obec ne zá väz ným práv nym pred pi som pod ¾a § 16 ods. 2
toh to zá ko na, a to až do no vej zá kon nej úpra vy.
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32)Zá kon č. 608/2003 Z. z. o štát nej sprá ve pre územ né plá no va nie, sta veb ný po ria dok a bý va nie a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 50/1976 Zb.
o územ nom plá no va ní a sta veb nom po riad ku (sta veb ný zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.

33)§ 47 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z.
34)Zá kon č. 428/2002 Z. z. o ochra ne osob ných úda jov.
35)Zá kon č. 515/2003 Z. z. o kraj ských úra doch a ob vod ných úra doch a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.



Zá ve reč  né usta no ve  nia

§ 19

Zru šu je sa: 
1. zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 124/1996 Z. z. o Štát nom fon de roz vo ja bý va nia
v zne ní ne skor ších pred pi sov,

2. na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 137/2000
Z. z. o prog ra moch roz vo ja bý va nia v zne ní na ria de -
nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 587/2001 Z. z.

 § 20

Účin nos�

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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Zoz nam zdra vot ných pos tih nu tí

1. Roz trú se ná moz go vo mie cho vá skle ró za
a) stred ne �až ká for ma,
b) �až ká for ma (tri pa ré za a kvad ru pa ré za).

2. Ko or di nač né po ru chy a po ru chy rov no vá hy — �až ká for ma (s ne mož nos �ou samo stat né ho po hy bu).

3. Čias toč né a úpl né moz go vé obr ny (py ra mí do vé ho a ex tra py ra mí do vé ho pô vo du)
a) he mip lé gia,
b) pa rap lé gia,
c) kvad rup lé gia,
d) he mi pa ré za �až ké ho stup ňa,
e) pa ra pa ré za �až ké ho stup ňa,
f) kvad ru pa ré za �až ké ho stup ňa.

4. Po ško de nie mie chy 
a) he mip lé gia,
b) pa rap lé gia,
c) kvad rup lé gia,
d) he mi pa ré za �až ké ho stup ňa,
f) pa ra pa ré za �až ké ho stup ňa,
g) kvad ru pa ré za �až ké ho stup ňa.

5. Spon dy lar tri tí da an ky lo zu jú ca — Bech te re vo va cho ro ba — �až ký stu peň pos tih nu tia chrb ti ce s an ky ló zou bed ro -
vých kĺ bov.

6. My o pa tie, kon ge ni tál ne, prog re sív ne sva lo vé dys tro fie (Du chen ne ov, Bec ke rov typ a pod.), zá pa lo vé my o zi tí dy,
po ly o my o zi tí dy a pod., me ta bo lic ké a en do kri no lo gic ké
a) stred ná for ma s vý raz ným ob me dze ním hý ba vos ti,
b) �až ká for ma (imo bi li ta).

7. My as té nia gra vis, my as te nic ký syn dróm — �až ké for my s vý raz ným ob me dze ním hý ba vos ti.

8. Úpl ná stra ta jed nej hor nej kon ča ti ny a jed nej dol nej kon ča ti ny.

9. Stra ta oboch dol ných kon ča tín v steh ne.

10. Stra ta jed nej dol nej kon ča ti ny v steh ne a jed nej dol nej kon ča ti ny v pred ko le ní s krát ky mi am pu tač ný mi kýp �a mi
s vý raz ne zní že nou funk ciou am pu to va né ho kýp �a.

11. Stra ta jed nej dol nej kon ča ti ny v bed ro vom kĺbe ale bo s ve¾ mi krát kym am pu tač ným kýp �om.

12. Stra ta jed nej dol nej kon ča ti ny v steh ne po ko len ný kĺb.

13. Stra ta oboch dol ných kon ča tín v pred ko le ní.

14. Stuh nu tie oboch bed ro vých kĺ bov
a) v priaz ni vom pos ta ve ní,
b) v ne priaz ni vom pos ta ve ní.

15. Stuh nu tie jed né ho bed ro vé ho kĺbu v ne priaz ni vom pos ta ve ní.

16. Stuh nu tie oboch ko len ných kĺ bov
a) v priaz ni vom pos ta ve ní,
b) v ne priaz ni vom pos ta ve ní.

Čiastka 247 Zbierka zákonov č. 607/2003 Strana 5799

Prí lo ha
k zá ko nu č. 607/2003 Z. z.



608

Z Á K O N

z 3. de cem bra 2003

o štát nej sprá ve pre územ né plá no va nie, sta veb ný po ria dok a bý va nie
a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 50/1976 Zb. o územ nom plá no va ní

a sta veb nom po riad ku (sta veb ný zá kon) 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

§ 1

Or gá ny štát nej sprá vy pre územ né
plá no va nie, sta veb ný po ria dok a bý va nie

(1) Štát nu sprá vu na úse koch územ né ho plá no va nia, 
sta veb né ho po riad ku a bý va nia vy ko ná va jú:
a) Mi nis ter stvo vý stav by a re gio nál ne ho roz vo ja Slo ven -

skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“),
b) kraj ský sta veb ný úrad,
c) obec v roz sa hu usta no ve nom oso bit ný mi pred pis mi,1)
d) Slo ven ská sta veb ná in špek cia v roz sa hu usta no ve -

nom oso bit ným pred pi som.2)

(2) Štát nu sprá vu na úse ku územ né ho plá no va nia
a sta veb né ho po riad ku vy ko ná va jú aj iné or gá ny v roz -
sa hu usta no ve nom oso bitným pred pi som.3)

§ 2

Pô sob nos� mi nis ter stva

Mi nis ter stvo
a) na úse ku územ né ho plá no va nia

1. ko or di nu je čin nos� ústred ných or gá nov štát nej
sprá vy, kraj ských sta veb ných úra dov, samo -
správ nych kra jov a obcí,

2. je dotk nu tým or gá nom štát nej sprá vy pri pre ro -
kú va ní kon cep cií, po li tík a prog ra mov mi nis ter -
stiev a samo správ nych kra jov,

3. vy pra cú va me to di ku ob sta rá va nia územ ných plá -
nov re gió nov, územ ných plá nov obcí a územ ných
plá nov zón a me to dic ky usmer ňu je or gá ny územ -
né ho plá no va nia,

4. or ga ni zu je vzde lá va nie za mest nan cov samo správ -
nych kra jov a obcí, kto ré ob sta rá va jú územ nop lá -
no va cie pod kla dy a územ nop lá no va cie do ku men ty,

5. ove ru je skúš kou od bor nú spô so bi los� na  obstará -
vanie územ nop lá no va cej do ku men tá cie a územ -
nop lá no va cích pod kla dov ob ca mi a samo správ ny -
mi kraj mi,

6. ve die re gis ter od bor ne spô so bi lých osôb,4)
7. za bez pe ču je spo lu prá cu s iný mi štát mi, me dzi -

ná rod ný mi or ga ni zá cia mi a s or gán mi Eu róp -
skej únie,

8. ob sta rá va Stra té giu územ né ho roz vo ja Slo ven -
ska a jej ak tu a li zá ciu,

9. ob sta rá va Kon cep ciu územ né ho roz vo ja Slo ven -
ska a jej ak tu a li zá ciu a pred kla dá ju vlá de na
schvá le nie,

10. zve rej ňu je Kon cep ciu územ né ho roz vo ja Slo -
ven ska,

11. ob sta rá va územno-technické pod kla dy a po ve -
ru je ostat né or gá ny územ né ho plá no va nia ich
ob sta ra ním, 

12. po su dzu je za da nie a ná vrh územ né ho plá nu re -
gió nu a ná vrh zmien a do pln kov územ né ho plá -
nu re gió nu, 

13. pre vádz ku je a sprís tup ňu je in for mač ný sys tém
o územ nom plá no va ní, 

14. pred kla dá vlá de kaž dé šty ri roky sprá vu o sta ve
v ob las ti územ né ho roz vo ja Slo ven skej re pub li -
ky,

b) na úse ku sta veb né ho po riad ku
1. vy pra cú va kon cep cie a sme ry roz vo ja na úse ku

územ né ho roz ho do va nia, sta veb né ho po riad ku, 
štát ne ho sta veb né ho do h¾a du, sta veb nej in -
špek cie a po stu pu vy vlas tne nia, 

2. za bez pe ču je spo lu prá cu s iný mi štát mi, me dzi -
ná rod ný mi or ga ni zá cia mi a s or gán mi Eu róp -
skej únie, 

3. spo lu pra cu je s Eu róp skou ko mi siou na úse ku
uzná va nia od bor ných kva li fi ká cií pre vý kon po -
vo la ní ar chi tekt a sta veb ný in ži nier,

4. vy tvá ra kon cep ciu bez peč nos ti a vhod nos ti vý -
stav by a jed not nej tech nic kej po li ti ky ur če ním
vše obec ných tech nic kých po žia da viek na vý -
stav bu, 

5. vy ko ná va štát nu sta veb nú sprá vu, ria di a kon -
tro lu je jej vý kon,

6. me to dic ky usmer ňu je čin nos� kraj ské ho sta -
veb né ho úra du, sta veb né ho úra du a Slo ven skej 
sta veb nej in špek cie,

7. za bez pe ču je hlav ný štát ny sta veb ný do h¾ad,
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8. pre skú ma va roz hod nu tia kraj ské ho sta veb né -
ho úra du vy da né v správ nom ko na ní,

9. ko or di nu je uplat ňo va nie sta veb né ho zá ko na
špe ciál ny mi, vo jen ský mi a iný mi sta veb ný mi
úrad mi,

10. ko or di nu je po stu py správ nych or gá nov pre skú -
ma va jú cich zá uj my chrá ne né oso bit ný mi pred -
pis mi v ko na niach pod ¾a sta veb né ho zá ko na,

11. po pre ro ko va ní s prí sluš ný mi ústred ný mi or -
gán mi roz ho du je o roz po roch v ko na niach pod ¾a 
sta veb né ho zá ko na v prí pa de, že sa vznik nu tý
roz por ne od strá ni do ho dou me dzi prí sluš ný mi
dotk nu tý mi správ ny mi or gán mi,

12. ur ču je ob sah a roz sah od bor nej prí pra vy a  po -
stup pri ove ro va ní a osved čo va ní oso bit né ho
kva li fi kač né ho pred po kla du na vý kon čin nos ti
sta veb né ho úra du,

13. ur ču je v spo lu prá ci so Slo ven skou ko mo rou ar -
chi tek tov a Slo ven skou ko mo rou sta veb ných
in ži nie rov ob sah od bor nej skúš ky, vy me nú va
čle nov skú šob nej ko mi sie, na vr hu je pre skú ša -
nie a ko or di nu je čin nos ti tých to ko môr,

14. pri pre vo de ma jet ku štá tu pod ¾a oso bit né ho
predpisu5) sa vy jad ru je, či sú spl ne né pod mien -
ky na vy vlas tne nie pod ¾a oso bit né ho pred pi su,6)

c) na úse ku bý va nia pri tvor be a usku toč ňo va ní by to -
vej po li ti ky

1. na vr hu je zá klad né cie le štát nej by to vej po li ti ky
s ne vy hnut ný mi väz ba mi na so ciál nu po li ti ku
a fi nanč nú po li ti ku,

2. spra cú va kon cep cie v ob las ti bý va nia a na vr hu -
je opat re nia na ich im ple men tá ciu,

3. ko or di nu je a me to dic ky usmer ňu je or gá ny
samosprávy miest a obcí a or gá ny miest nej štát -
nej sprá vy,

4. vy ko ná va do h¾ad a kon tro lu nad do dr žia va ním
vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov v ob -
las ti štát nej pod po ry roz vo ja bý va nia,

5. vy ko ná va sprá vu Štát ne ho fon du roz vo ja bý va -
nia (ïa lej len „fond“),

6. za bez pe ču je vý kon čin nos tí a kon tro ly vy na kla -
da nia ve rej ných fi nanč ných zdro jov na roz voj
bý va nia,

7. spo lu pra cu je s iný mi ústred ný mi or gán mi štát -
nej sprá vy pri tvor be opat re ní sú vi sia cich s roz -
vo jom bý va nia,

8. na vr hu je, or ga ni zu je a za bez pe ču je da ta bá zu
o kva li ta tív nom a kvan ti ta tív nom sta ve by to vé -
ho fon du,

9. na vr hu je rie še nia v ob las ti ná jom né ho a po plat -
kov za služ by spo je né s uží va ním by tov,

10. za bez pe ču je tvor bu me to dic kých ma te riá lov pre 
uží va te ¾ov by tov,

11. vy pra cú va ana lý zy úrov ne bý va nia a eko no mic -
kých pod mie nok na roz voj bý va nia,

12. na vr hu je for my pod po ry štá tu a pos ky tu je vy -
bra né dru hy pod pôr pre roz voj bý va nia,

13. za bez pe ču je me to dic ké usmer ňo va nie prog ra -

mov roz vo ja bý va nia a miest nych by to vých po li -
tík.

§ 3

Pos ta ve nie kraj ské ho sta veb né ho úra du

(1) Zria ïu je sa kraj ský sta veb ný úrad. Kraj ský sta -
veb ný úrad je práv nic ká oso ba. Kraj ský sta veb ný 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.

 (2) Kraj ský sta veb 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 na ná vrh mi nis tra vý stav by
a re gio nál ne ho roz vo ja Slo ven skej re pub li ky.

(3) Kraj ský sta veb ný úrad je slu žob ným úra dom
štát nych za mest nan cov, kto rí v ňom vy ko ná va jú štát -
nu služ bu, a za mest ná va te ¾om za mest nan cov, kto rí
v ňom vy ko ná va jú ve rej nú služ bu.

(4) Vnú tor nú or ga ni zá ciu kraj ské ho sta veb né ho úra -
du ur ču je mi nis ter stvo.

(5) Kraj ský sta veb ný úrad vy ko ná va štát nu sprá vu
v územ nom ob vo de kra ja.

§ 4

Pô sob nos� kraj ské ho sta veb né ho úra du

Kraj ský sta veb ný úrad
a) na úse ku územ né ho plá no va nia 

1. po su dzu je za da nie pre územ ný plán obce a za -
da nie pre územ ný plán zóny, 

2. vy dá va sta no vi sko pri pre ro ko va ní kon cep tu
územ né ho plá nu obce a kon cep tu územ né ho
plá nu zóny,

3. vy dá va sta no vi sko pri pre ro ko va ní ná vr hu
územ né ho plá nu obce a ná vr hu územ né ho plá -
nu zóny, 

4. pre skú ma va ná vrh územ né ho plá nu obce a ná -
vrh územ né ho plá nu zóny,

5. rie ši roz po ry pri pre ro kú va ní územ nop lá no va -
cej do ku men tá cie, 

6. je me to dic kým or gá nom pre čin nos� obce na
úse ku územ né ho plá no va nia, 

7. po die¾a sa na tvor be kon cep cií v ob las ti územ -
né ho plá no va nia,

8. ob sta rá va a pre ro kú va územ nop lá no va cie pod -
kla dy,

9. po die¾a sa na vy ko ná va ní in for mač ných čin nos -
tí pre in for mač ný sys tém o územ nom plá no va ní,

b)  na úse ku sta veb né ho po riad ku
1. vy ko ná va štát nu sta veb nú sprá vu v dru hom

stup ni vo ve ciach, v kto rých v správ nom ko na ní
v pr vom stup ni koná obec ako sta veb ný úrad,

2. ria di a kon tro lu je vý kon pre ne se nej štát nej
sprá vy vy ko ná va nej ob ca mi ako sta veb ný mi
úrad mi,

3. plní úlo hy štát ne ho sta veb né ho do h¾a du,
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4. za bez pe ču je vý kon pô sob nos ti sta veb né ho úra -
du, ak obec dlho do bo, naj me nej šes� me sia cov,
ne vy ko ná va svo ju pô sob nos� sta veb né ho úra -
du,

5. za bez pe ču je vý kon pô sob nos ti sta veb né ho úra -
du pri vy hra de nej prá vo mo ci pri jed not li vých
tech nic ky ná roč ných ale bo ne ob vyk lých stav -
bách ale bo opat re niach s väč ší mi ale bo roz siah -
lej ší mi účin ka mi na ži vot né pros tre die v ich
oko lí,

6. ur ču je, kto rý sta veb ný úrad vy ko ná ko na nie
a vydá roz hod nu tie v prí pa de sta vieb ale bo
opat re ní pre sa hu jú cich hra ni ce územ né ho ob -
vo du jed né ho sta veb né ho úra du,

7. po die¾a sa na tvor be kon cep cií v ob las ti po vo ¾o -
va nia a rea li zá cie sta vieb,

c) na úse ku bý va nia
1. za bez pe ču je po su dzo va nie a ove ro va nie žia dos tí 

o pos kyt nu tie štát nej pod po ry roz vo ja bý va nia,
2. za bez pe ču je vý kon kon tro ly vy na kla da nia ve -

rej ných fi nanč ných pros tried kov na roz voj bý -
va nia v ob las ti pos ky to va nia štát nej pod po ry
roz vo ja bý va nia, 

3. za bez pe ču je vý kon kon tro ly do dr žia va nia
zmluv ných pod mie nok v ob las ti pos ky to va nia
štát nej pod po ry roz vo ja bý va nia, 

4. za bez pe ču je spra co va nie pod kla dov a ná vr hov
pre roz voj bý va nia v prí sluš nom kra ji,

5. spo lu pra cu je s iný mi or gán mi štát nej sprá vy
pri tvor be opat re ní sú vi sia cich s roz vo jom bý -
va nia,

6. za bez pe ču je spra co va nie re gio nál nych kon cep -
cií za me ra ných na vy tvá ra nie pod mie nok pre
roz voj bý va nia,

7. ve die evi den ciu po da ných žia dos tí o pos kyt nu -
tie štát nej pod po ry roz vo ja bý va nia,

8. pos ky tu je in for má cie o for mách po mo ci štá tu
pri zve ¾a ïo va ní a roz ši ro va ní by to vé ho fon du,

9. za bez pe ču je tvor bu a prie bež né ak tu a li zo va nie
da ta bá zy o ro zo sta va ných stav bách pod po ro va -
ných štá tom a o územ nop lá no va cej prí pra ve
a prí pra ve po zem kov na by to vú vý stav bu na
úrov ni kra ja,

10. spo lu pra cu je s or gán mi samo sprá vy pri rie še ní
prob lé mov roz vo ja bý va nia,

11. me to dic ky usmer ňu je or gá ny samo sprá vy pri
tvor be a rea li zá cii miest nej by to vej po li ti ky, pri
za bez pe čo va ní do stup nos ti po zem kov pre by to -
vú vý stav bu a ich za in ves to va ní tech nic kou vy -
ba ve nos �ou.

§ 5

Pô sob nos� obce

Obec v rám ci pre ne se né ho vý ko nu štát nej sprá vy
a) na úse ku sta veb né ho po riad ku

1. vy ko ná va pô sob nos� sta veb né ho úra du,
2. za bez pe ču je štát ny sta veb ný do h¾ad,

b) na úse ku bý va nia za bez pe ču je
1. ove ro va nie úpl nos ti ná le ži tostí žia dos ti o pod -

po ru roz vo ja bý va nia z fon du,
2. pre skú ma nie by to vých po me rov žia da te ¾ov

o pos kyt nu tie pod po ry,

3. pred lo že nie ove re nej žia dos ti na fond.

§ 6

Pre chod né usta no ve nia

(1) Prá va a po vin nos ti zo štát no za mes tna nec kých
po me rov štát nych za mest nan cov, kto rí k 31. de cem bru 
2003 vy ko ná va li štát nu služ bu na kraj skom úra de na
úse koch územ né ho plá no va nia, sta veb né ho po riad ku
a by to vých po li tík, pre chá dza jú na kraj ský sta veb ný
úrad.

(2) Prá va a po vin nos ti z pra cov nop ráv nych vz�a hov
za mest nan cov kraj ských úra dov, kto rí k 31. de cem bru
2003 vy ko ná va li ve rej nú služ bu na úse koch územ né ho
plá no va nia, sta veb né ho po riad ku, pre chá dza jú na
kraj ský sta veb ný úrad.

Čl. II 

Zá kon č. 50/1976 Zb. o územ nom plá no va ní a sta -
veb nom po riad ku (sta veb ný zá kon) v zne ní zá ko na
č. 103/1990 Zb., zá ko na č. 262/1992 Zb., zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 136/1995 Z. z., zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 199/1995
Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky
č. 286/1996 Z. z., zá ko na č. 229/1997 Z. z., zá ko na
č. 175/1999 Z. z., zá ko na č. 237/2000 Z. z., zá ko na
č. 416/2001 Z. z., zá ko na č. 553/2001 Z. z., ná le zu
Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky č. 217/2002
Z. z., zá ko na č. 103/2003 Z. z., zá ko na č. 245/2003
Z. z. a zá ko na č. 417/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. Slo vá „kraj ský úrad“ vo všet kých tva roch sa v ce -
lom tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi „kraj ský sta veb -
ný úrad“ v prí sluš nom tva re.

 2. V § 20 ods. 2 sa vy púš �a veta „Kraj ský úrad spra -
cu je sú hrnné sta no vi sko za všet ky or gá ny štát nej sprá -
vy v jeho pô sob nos ti.“.

3. V § 105 sa za od sek 4 vkla dá nový od sek 5, kto rý
znie:

„(5) Prie stup ky pre jed ná va sta veb ný úrad ale bo in -
špek cia.“.

Do te raj ší od sek 5 sa ozna ču je ako od sek 6.

4. V § 106 sa v od se koch 1 až 3 za slo vo „úrad“ vkla -
da jú slo vá „ale bo in špek cia“.

5. V § 117 ods. 1 sa vy púš �a tre tia veta.

6. V § 123a ods. 1 sa slo vá „v Bra ti sla ve, Ban skej
Bys tri ci, Nit re, Ko ši ciach a Ži li ne“ na hrá dza jú slo va mi
„v mes te, kto ré je síd lom kra ja“ a slo vá „sú uve de né
v prí lo he“ sa na hrá dza jú slo va mi „sú to tož né s územ ný -
mi ob vod mi kra jov“.

7. V § 123a ods. 2 sa vkla dá nová prvá veta, kto rá
znie: „Ria di te¾ stvo je slu žob ným úra dom štát nych za -
mest nan cov, kto rí v ňom vy ko ná va jú štát nu služ bu,
a za mest ná va te ¾om za mest nan cov, kto rí v ňom vy ko -
ná va jú ve rej nú služ bu.“.
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8. V § 130 ods. 2 sa slo vá „kraj ské úra dy, ok res né
úra dy“ na hrá dza jú slovami „kraj ské sta veb né úra dy“.

9. § 141 sa do pĺ ňa od se kom 9, kto rý znie:
„(9) Správ ne ko na nie na úse ku sta veb né ho po riad ku

za ča té kraj ským úra dom pred 1. ja nu árom 2004 do -
kon čí miest ne prí sluš ný kraj ský sta veb ný úrad.“.

10. Prí lo ha k zá ko nu sa vy púš �a.

Čl. III

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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