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Z Á K O N
z 23. apríla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.
o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z.,
zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z.,
zákona č. 256/1998 Z. z,  zákona č. 116/2000 Z. z.,
zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z.,
zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z.,
zákona č. 182/2002 Z. z. a zákona č. 422/2002 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto: 

1. V § 2 ods. 1 písm. d) sa slová „preverovanie
oznámení o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že
bol spáchaný trestný čin, a o ostatných podnetoch na
trestné stíhanie,“ nahrádzajú slovami „skrátené vyšet-
rovanie o trestných činoch,1a)“.

 2. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o) spolupôsobí pri zabezpečovaní ochrany civilného

letectva.2b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie: 
„2b) § 34 a 35 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 37/2002 Z. z.“.

3. § 4 vrátane nadpisu nad paragrafom znie: 

„Organizácia Pol icajného zboru 

§ 4

(1) Policajný zbor sa člení na službu justičnej polície,
službu kriminálnej polície, službu finančnej polície,
službu poriadkovej polície, službu dopravnej polície,
službu ochrany objektov, službu cudzineckej polície,
službu hraničnej polície, službu osobitného určenia,
službu ochrany určených osôb a inšpekčnú službu;
organizačnou súčas�ou Policajného zboru je aj útvar
kriminalisticko-expertíznych činností. 

(2) Služby Policajného zboru pôsobia v rámci útvarov
Policajného zboru, ktoré zriaïuje a zrušuje minister;
zároveň určuje náplň ich činností a vnútornú organi-
záciu. Útvary Policajného zboru sú organizované spra-
vidla pod¾a organizácie súdov.5)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie: 
„5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z.,

ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov, a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 481/2002
Z. z.“.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúš�a.

5. V § 5 sa vypúš�a odsek 2. Súčasne sa zrušuje
označenie odseku 1.

6. § 6 vrátane nadpisu znie: 

„§ 6

Riadenie Policajného zboru

(1) Policajný zbor je podriadený ministrovi.

(2) Služby Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1
a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a 2
riadi prezident Policajného zboru, ak minister neurčí
inak.

(3) Prezident Policajného zboru je zodpovedný za
výkon svojej funkcie ministrovi. Prezidenta Policajné-
ho zboru vymenúva a odvoláva minister.“.

7. V § 7 sa vypúš�a odsek 8. 

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 8. 

8. V § 13 ods. 2 písm. a) sa na konci vypúš�a čiarka
a pripájajú sa slová „a pri výkone služobnej činnosti aj
s menovkou policajta, ktorá obsahuje jeho meno
a priezvisko, prípadne akademický7a) titul policajta,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov.“.

9. V § 13 ods. 3 sa v prvej vete a v druhej vete za
slovo „číslom“ vkladajú slová „a pri výkone služobnej
činnosti aj s menovkou policajta“. 

10. V § 14 ods. 1 úvodná veta znie:
„(1) Policajt v služobnej rovnošate s identifikačným

číslom a pri výkone služobnej činnosti aj s menovkou
policajta preukazuje príslušnos� k Policajnému zboru
tiež služobným preukazom a pod¾a okolností tiež úst-
nym vyhlásením.“.

11. V § 14 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4,
ktoré znejú:

„(3) Policajt uvedený v odseku 1 nepoužíva na slu-
žobnej rovnošate s identifikačným číslom pri výkone
služobnej činnosti menovku policajta, 
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a) ak zakročuje pod jednotným velením pod¾a § 66, 
b) pri služobnom zákroku policajta v službe osobitné-

ho určenia pod¾a § 67 a 68 alebo v osobitných
prípadoch pri použití ochrannej kukly policajtom
pod¾a § 68a,

c) ak je zaradený v pohotovostnom policajnom útvare
okrem jeho určenia na výkon hliadkovej alebo ob-
chôdzkovej služby.

(4) Minister môže urči� z dôvodu nebezpečenstva
ohrozenia života a zdravia policajta ïalšie služobné

činnosti, pri ktorých policajt uvedený v odseku 1 ne-
používa na služobnej rovnošate s identifikačným čís-
lom menovku.”.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

12. V § 16 sa vypúš�a druhá veta. 

Čl. II

Tento zákona nadobúda účinnos� 1. júla 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N
z 24. apríla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných
parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.

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

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie
priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o nie-
ktorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k po-
zemkom v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺ-
ňa takto:

1. V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) úhradu nákladov na kúpu alebo iný prevod, nájom

alebo zámenu pozemkov určených na zriadenie
priemyselného parku, alebo za zriadenie vecného
bremena na pozemkoch určených na zriadenie prie-
myselného parku vrátane úhrady nákladov na pre-
vod pozemkov, s ktorými Slovenský pozemkový
fond (ïalej len „fond“) nakladá,5) do vlastníctva obce
pod¾a osobitného predpisu6) a úhradu nákladov na
nájom týchto pozemkov obci, alebo na zámenu
týchto pozemkov s obcou, alebo za zriadenie vecné-
ho bremena na týchto pozemkoch potrebných na
vybudovanie technickej vybavenosti územia a inži-
nierskych stavieb nevyhnutných na zriadenie prie-
myselného parku,“.

2. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Dotáciu na účely pod¾a odseku 1 písm. a) a od-

seku 2 možno poskytnú� obci len za podmienky, že
pozemky, na ktorých je alebo bude vybudovaná tech-
nická vybavenos� územia a inžinierske stavby nevyh-
nutné na zriadenie priemyselného parku, sú vo vlast-

níctve obce alebo ak obec preukáže, že má k týmto
pozemkom iné práva pod¾a osobitného predpisu.9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a) § 58 ods. 2 a § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ne-
skorších predpisov.“.

3. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

„(3) Ak podnikate¾ pod¾a odseku 2 poskytne obci
finančné prostriedky na zabezpečenie jej podielu na
spolufinancovaní nákladov na zriadenie priemyselné-
ho parku a preukáže poskytnutie týchto prostriedkov
obci výpisom zo svojho účtu alebo vystavením náhrad-
ného dokladu podnikate¾a, je takýto príspevok podni-
kate¾a poskytnutý obci príspevkom právnickej osobe
pod¾a osobitného predpisu.10a)“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) § 24 ods. 3 písm. a) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach

z príjmov v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 5 ods. 2 sa za slová „kúpu pozemkov“ vkladajú
slová „alebo za zriadenie vecného bremena na pozem-
koch“, na konci odseku sa bodka nahrádza bodkočiar-
kou a pripájajú sa tieto slová: „dotácia na úhradu
nákladov za zriadenie vecných bremien sa môže po-
skytnú� do 70 % nákladov vynaložených na tieto úče-
ly.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� dňom vyhlásenia.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 28. apríla 2003 č. 6482/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch
konsolidácie,  usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky
a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky  pre banky, obchodníkov
s cennými papiermi a správcovské spoločnosti.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. mája 1994 č. 65/252/1994,
ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky bánk (oznámenie č. 216/1994 Z. z.) v znení
opatrenia č. 65/300/1995 (oznámenie č. 169/1995 Z. z.), opatrenia č. 811/1998-sekr. (oznámenie č. 97/1998 Z. z.),
opatrenia č. 2361/2000-92 (oznámenie č. 165/2000 Z. z.) a opatrenia č. 12920/2001-92 (oznámenie č. 372/2001
Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnos� 1. júna  2003.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2003 a možno doň nazrie� na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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