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Ú S T A V N Ý  Z Á K O N

z 23. apríla 2003

o súhlase so zmenami štátnej hranice
medzi Slovenskou republikou a Po¾skou republikou

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

Čl. 1

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sú hla sí so zme -
na mi štát nej hra ni ce me dzi Slo ven skou re pub li kou
a Po¾ skou re pub li kou pod ¾a Zmlu vy me dzi Slo ven skou

re pub li kou a Po¾ skou re pub li kou o zme nách prie be hu
štát nej hra ni ce a schvá le ní hra nič nej do ku men tá cie
pod pí sa nej v Sta rej ¼u bov ni 29. júla 2002.

Čl. 2

Ten to ústav ný zá kon na do bú da účin nos� dňom plat -
nos ti zmlu vy uve de nej v čl. 1 toh to ústav né ho zá ko na.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

z 23. apríla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zá-
kona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996
Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001
Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z. a zákona
č. 435/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:

„(8) Správca je oprávnený naloži� účelne a s maxi-
málnou hospodárnos�ou v súlade s týmto zákonom
a osobitnými predpismi aj s nehnute¾ným majetkom
štátu, ktorý nie je prebytočný, ak ide o nehnute¾nosti,
ktoré by mohol budúci nadobúdate¾ stavby ako inves-
tor stavby nadobudnú� vyvlastnením a ak pod¾a vyjad-
renia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky sú splnené podmienky na vy-
vlastnenie [§ 8 ods. 2 písm. c)]; rozhodnutie o preby-
točnosti sa v tomto prípade nevydáva.“.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9
a 10.

2. V § 6a ods. 4 sa vypúš�a posledná veta.

3. V § 6a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:

„(5) Pri povolení splátok alebo odkladu platenia ne-
účtuje správca poh¾adávky štátu úroky z omeškania,
ak dlžník dodrží podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3
a podmienky uvedené v dohode o splátkach a v doho-
de o odklade platenia.“.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6
až 9.

4. V § 6a ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú
slovami „odseku 6“.

5. V § 8 ods. 2 písm. c) sa slová „Ministerstva život-
ného prostredia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slo-
vami „Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky“.

6. V § 8 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Osobitným ponukovým konaním sa rozumie vy-

tvorenie sú�ažného prostredia zverejnením ponuky
v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnos�ou. Ponuka

musí obsahova� najmä identifikáciu majetku štátu
s uvedením jeho charakteristiky, jeho primeranú cenu
pod¾a odseku 4 a lehotu na doručenie ponúk záujem-
cov, ktorá nesmie by� kratšia ako desa� kalendárnych
dní. Správca je povinný vyhodnoti� záujemcami po-
núknuté ceny v komisii, ktorej členov vymenúva šta-
tutárny orgán správcu. Správca písomne pozve na
vyhodnotenie ponúknutých cien všetkých záujemcov
najneskôr pä� dní pred konaním vyhodnotenia; ne-
účas� niektorého záujemcu nie je prekážkou uskutoč-
nenia ich vyhodnotenia. Pri rovnosti ponúknutých
cien je správca povinný vyzva� zúčastnených záujem-
cov na zvýšenie ceny. Správca môže uzatvori� zmluvu
o prevode majetku štátu, ak najmenej jeden záujemca
ponúkne primeranú cenu. Ak žiadny záujemca nepo-
núkne aspoň primeranú cenu, je správca povinný
opakova� osobitné ponukové konanie. Ak ani po opa-
kovanom osobitnom ponukovom konaní neponúkne
žiadny záujemca aspoň primeranú cenu, postupuje
správca pod¾a odseku 11.

(4) Za primeranú cenu sa na účely tohto zákona pri
prevode nehnute¾ných vecí štátu považuje všeobecná
hodnota majetku pod¾a osobitného predpisu.13b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
„13b) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.“.

7. V § 8 ods. 5 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza
bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to platí aj pri
prevode nehnute¾nej veci štátu do vlastníctva vyššieho
územného celku,“.

8. V § 8 ods. 6 písm. a) sa za slovo „obci“ vkladajú
slová „alebo vyššiemu územnému celku“.

9. V § 8 odsek 11 znie:
„(11) Ak ani po opakovanom osobitnom ponukovom

konaní vykonanom pod¾a odseku 3 v časovom odstupe
aspoň jedného mesiaca neponúkne žiadny záujemca
primeranú cenu, ponúkne správca tento majetok obci,
v ktorej územnom obvode sa tento majetok nachádza,
za primeranú cenu pod¾a odseku 4 zníženú o 50 %. Ak
do 30 dní od doručenia ponuky obec nezašle písomné
stanovisko, v ktorom prejaví záujem takýto majetok
prevzia� za ponúknutú cenu, ponúkne správca takýto
majetok vyššiemu územnému celku, v ktorého územ-
nom obvode sa majetok nachádza, za rovnakých pod-
mienok ako obci.“.

10. § 8 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
„(12) Ak aj vyšší územný celok do 30 dní od doruče-

nia ponuky nezašle písomné stanovisko, v ktorom pre-
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javí záujem takýto majetok prevzia� za ponúknutú
cenu, môže ho správca previes� do vlastníctva alebo
správy inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, kto-
rá sa zúčastnila na osobitnom ponukovom konaní
pod¾a odseku 3 a ktorá ponúkla najvyššiu cenu, naj-
menej však za primeranú cenu pod¾a odseku 4 zníženú
o 50 %. Na vyhodnotenie ponúknutých cien sa vz�a-
huje odsek 3.

(13) Pri prevode majetku pod¾a odsekov 11 a 12 sa
§ 11 ods. 4 nepoužije.“.

11. V poznámke pod čiarou k odkazu 13d sa citácia
„§ 18 ods. 2 a ods. 3 písm. c) zákona č. 195/1998 Z. z.
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov“ na-
hrádza citáciou „§ 18 ods. 2 až 4 a ods. 5 písm. c)
zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov“.

12. V § 9 ods. 1 druhej vete sa za slová „predmetu
prevodu“ vkladá čiarka a slová „účel jeho využitia“.

13. § 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. b) až d)

a právnické osoby, ktoré spravujú majetok štátu pod¾a
osobitných predpisov,16a) môžu nadobudnú� do správy
a) nehnute¾ný majetok štátu len v osobitnom ponuko-

vom konaní pod¾a § 8 ods. 3 najmenej za primeranú
cenu pod¾a § 8 ods. 4 s výnimkou ceny pri prevode
nehnute¾ného majetku štátu pod¾a § 8 ods. 12,

b) hnute¾ný majetok štátu len odplatne.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a) Napríklad zákon č. 111/1990 Zb. v znení neskorších predpi-

sov.“.

14. V § 11 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú
slová: „a 12“, v štvrtej vete sa za slovo „obci“ vkladajú
slová „alebo vyššiemu územnému celku“ a za slovo
„obec“ sa vkladajú slová „alebo vyšší územný celok“.

15. V § 11 ods. 4 prvej a šiestej vete sa vypúš�ajú
slová „písm. a)“ a v druhej vete sa vypúš�ajú slová
„písm. a) alebo písm. b)“.

16. V § 11 ods. 7 tretej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: „alebo na výkon samosprávy“.

17. V § 11 ods. 7 sa vypúš�a štvrtá veta a na konci
sa pripája táto veta: „Na darovanie hnute¾ných vecí vo
vlastníctve štátu sa § 8 ods. 1 a 3 nepoužije.“.

18. V § 13 odseky 1 až 3 znejú:
„(1) Správca môže dočasne prebytočný majetok štátu

prenecha� do nájmu nájomcovi nájomnou zmluvou20)
len za nájomné platené v peňažných prostriedkoch. Ak
sa prenajíma viac ako 30 % celej podlahovej plochy
stavby alebo ak sa prenajíma viac ako 30 % celej
výmery pozemku, môže správca prenecha� tento ma-
jetok štátu do nájmu na určitý čas, najviac na pä�
rokov. Ak je takýto majetok štátu po uplynutí pä�roč-
nej lehoty naïalej dočasne prebytočný, možno ho ná-
jomnou zmluvou prenecha� nájomcovi najviac na ïal-
ších pä� rokov. Obmedzenie času nájmu sa nevz�ahuje
na nájom priestorov na účely poskytovania zdravotnej
starostlivosti. Obmedzenie času nájmu sa nevz�ahuje

ani na nájom nehnute¾nosti alebo jej časti na účely
realizácie projektov energetickej efektívnosti. 

(2) Správca je povinný vykona� osobitné ponukové
konanie pod¾a § 8 ods. 3 aj pri nájme nehnute¾ných
vecí štátu a je povinný dohodnú� také nájomné, za aké
sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú
do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnate¾né
nehnute¾nosti, s výnimkou pod¾a odsekov 3 a 4.
Správca môže uzatvori� nájomnú zmluvu len s tým
záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné. 

(3) Správca nie je povinný vykona� osobitné ponuko-
vé konanie a je povinný dohodnú� nájomné pod¾a od-
seku 2, ak nájomcom je vlastník stavby a predmetom
nájmu je pozemok zastavaný touto stavbou vrátane
pri¾ahlej zastavanej plochy a nádvoria12b) určeného na
spoločné užívanie s touto stavbou alebo ak nájomcom
je doterajší nájomca rodinného domu vo vlastníctve
štátu vrátane pozemku zastavaného týmto rodinným
domom a pri¾ahlej zastavanej plochy a nádvoria12b) ur-
čeného na spoločné užívanie s týmto rodinným do-
mom alebo ak ide o krátkodobý nájom nepresahujúci
48 hodín a nehnute¾ný majetok štátu bude využívaný
nájomcom na podnikate¾ský účel.“.

19. V § 13 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až
9, ktoré znejú:

„(4) Správca nie je povinný vykona� osobitné ponu-
kové konanie a môže dohodnú� nižšie nájomné, ak
nájomcom je
a) štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspev-

ková organizácia,
b) obec alebo vyšší územný celok za podmienky, že

bude tento nehnute¾ný majetok štátu využíva� na
poskytovanie všeobecne prospešných služieb,13ad)

c) obec alebo vyšší územný celok za podmienky, že
bude tento nehnute¾ný majetok štátu využíva� na
prenesený výkon štátnej správy,20a) 

d) vyšší územný celok za podmienky, že bude tento
nehnute¾ný majetok štátu využíva� na činnos� or-
gánov samosprávneho kraja,20a)

e) právnická osoba alebo fyzická osoba za podmienky,
že bude tento nehnute¾ný majetok štátu využíva�
na účely, pre ktoré platia maximálne ceny nájom-
ného pre nebytové priestory,20b) alebo

f) nezisková organizácia13f) alebo iná právnická osoba,
ktorá nie je podnikate¾om,13g) za podmienky, že ide
o krátkodobý nájom nepresahujúci 48 hodín a ne-
hnute¾ný majetok štátu bude využíva� na vzdeláva-
cie, kultúrne a osvetové účely.

 (5) Ak sa prenajíma len čas� nehnute¾nosti, správca
ju nemôže prenaja� na také účely, ktoré by boli v roz-
pore s účelom užívania ostatnej časti nehnute¾nosti
správcom alebo by mohli naruši� tento účel.

 (6) Na platnos� nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas
zriaïovate¾a, ak to zriaïovate¾ určí svojím opatrením.

 (7) Správca môže majetok štátu prenecha� do výpo-
žičky zmluvou o výpožičke.21) Zmluvu o výpožičke ne-
hnute¾ných vecí štátu môže správca uzavrie� 
a) so správcami uvedenými v § 1 ods. 1 písm. a) a b),
b) so správcami uvedenými v § 1 ods. 1 písm. c) a d)

len za podmienky, že nehnute¾ný majetok štátu im
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bude slúži� na plnenie verejnoprospešných úloh, na
ktoré boli zriadené,

c) s inými osobami, ako sú uvedené v § 1 ods. 1, na
účely poskytovania starostlivosti v zariadeniach so-
ciálnych služieb13d) alebo v zdravotníckych zariade-
niach13c) za podmienok uvedených v § 8 ods. 5
písm. e),

d) s inou právnickou osobou, ktorá nie je podnikate-
¾om,13g) ak preukázate¾ne počas najmenej jedného
roka vykonáva činnos� zameranú na predchádzanie
vzniku vážnych, �ažko liečite¾ných chorôb a súvi-
siacu osvetovú činnos� a ak jej tieto nehnute¾né
veci štátu budú slúži� na uvedené účely,

e) s obcou alebo vyšším územným celkom za pod-
mienky, že im budú nehnute¾né veci štátu slúži� na
prenesený výkon štátnej správy alebo na poskyto-
vanie všeobecne prospešných služieb,13ad) alebo

f) s neštátnou školou alebo neštátnym školským za-
riadením po predchádzajúcom súhlase Minister-
stva školstva Slovenskej republiky za podmienky,
že im budú nehnute¾né veci štátu slúži� na vyučo-
vací proces alebo na činnos� s ním súvisiacu.21a)

(8) Ak sa na účely uvedené v odseku 7 prenecháva
do výpožičky viac ako 30 % celej podlahovej plochy
stavby alebo viac ako 30 % celej výmery pozemku,
môže správca prenecha� tento majetok štátu do výpo-
žičky na určitý čas, najviac na pä� rokov. Ak je takýto
majetok štátu po uplynutí pä�ročnej lehoty naïalej
dočasne prebytočný, možno ho zmluvou o výpožičke
prenecha� vypožičiavate¾ovi najviac na ïalších pä�
rokov.

(9) Na platnos� zmluvy o výpožičke nehnute¾ných
vecí štátu uzavretej s osobami uvedenými v odseku 7
písm. b) až e) sa vyžaduje súhlas ministerstva financií,
v ostatných prípadoch súhlas zriaïovate¾a, ak to zria-
ïovate¾ určí svojím opatrením.“.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako 10 až 14.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20b a 21a znejú:
„20b) Výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca

1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulo-
vanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskor-
ších predpisov.

 21a) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl
(školský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

20. V § 13 ods. 10 sa za slovo „vzájomnos�“ vkladajú
slová „alebo ak ide o zriadenie energetického zariade-
nia výlučne v prospech správcu“.

21. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie: 

„§ 13a

Správca nie je oprávnený previes� majetok štátu
dražbou pod¾a osobitného predpisu.23baa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23baa znie:
„23baa) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovo¾ných dražbách a o dopl-

není zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení
neskorších predpisov.“.

22. V § 14 ods. 3 prvej vete sa za slovami „štatutár-
ny orgán správcu“ vypúš�a čiarka a slová „ak tento

majetok štátu nemôže správca využi� ani ako materiál,
ani ako náhradné dielce“.

23. V § 14a ods. 1 až 3 sa slová „§ 13 ods. 4 až 6“
nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 10 až 12“.

24. V § 18b sa vypúš�a odsek 4. 

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

25. Za § 18c sa vkladajú § 18d a 18e, ktoré znejú:

„§ 18d

(1) Rozostavané stavby, ktorých investorom je
k 1. júnu 2003 okresný úrad alebo krajský úrad a kto-
ré ku dňu účinnosti osobitného predpisu20a) neprešli
do majetku obcí alebo majetku vyšších územných
celkov len preto, že boli rozostavané a nebol určený ich
budúci užívate¾, môžu prejs� do majetku obce alebo do
majetku vyššieho územného celku25) po ich dokončení
dohodou uzavretou okresným úradom alebo krajským
úradom s obcou alebo vyšším územným celkom; ok-
resný úrad alebo krajský úrad môže dohodou previes�
vlastníctvo takejto stavby na obec alebo vyšší územný
celok aj pred jej dokončením.

(2) Dňom 1. júna 2003 prechádza do majetku obcí
majetok štátu, ktorý k 1. júnu 2003 spravuje okresný
úrad alebo krajský úrad a ktorý ku dňu účinnosti
osobitného predpisu20a) neprešiel do majetku obcí len
preto, že okresný úrad alebo krajský úrad ako zriaïo-
vate¾ právnickej osoby, ku ktorej prešla zriaïovate¾ská
funkcia na obec,20a) nepreviedol do správy tejto práv-
nickej osoby majetok štátu, ktorý slúži na plnenie jej
úloh.

(3) Dňom 1. júna 2003 prechádza do majetku obcí
majetok štátu, ktorý k 1. júnu 2003 spravuje okresný
úrad a ktorý ku dňu účinnosti osobitného predpisu20a)
neprešiel do vlastníctva obce len preto, že tento maje-
tok štátu nebol ku dňu účinnosti osobitného predpi-
su20a) v užívaní základných škôl a materských škôl
z dôvodu dočasného prerušenia ich prevádzky a ak
tieto základné školy a materské školy neboli k 1. júnu
2003 vyradené zo siete škôl a školských zariadení.

(4) Dňom 1. júna 2003 prechádza do majetku vyš-
ších územných celkov majetok štátu, ktorý k 1. júnu
2003 spravuje okresný úrad alebo krajský úrad, ktorý
ku dňu účinnosti osobitného predpisu20a) neprešiel do
majetku vyššieho územného celku len preto, že okres-
ný úrad alebo krajský úrad ako zriaïovate¾ právnickej
osoby, ku ktorej prešla zriaïovate¾ská funkcia na vyšší
územný celok,20a) nepreviedol do správy tejto právnic-
kej osoby majetok štátu, ktorý slúži na plnenie jej
úloh.

(5) Na uzatváranie dohôd pod¾a odseku 1 sa nevz�a-
hujú ustanovenia § 3, 8 a 11. Na platnos� uzatvore-
ných dohôd pod¾a odseku 1 sa nevyžaduje súhlas
ministerstva financií.

(6) Majetok štátu uvedený v odseku 1 prechádza do
majetku obce alebo vyššieho územného celku dňom
uvedeným v dohode. Na prechod majetku uvedeného
v odsekoch 1 až 4 sa vz�ahujú osobitné predpisy.26)

Čiastka 77 Zbierka zákonov č. 161/2003 Strana 909



§ 18e

(1) Na kúpne zmluvy, zmluvy o prevode správy, ná-
jomné zmluvy a zmluvy o výpožičke uzatvorené pred
1. júnom 2003 sa vz�ahujú právne predpisy platné
pred 1. júnom 2003.

(2) Pri prednostnej kúpe nehnute¾nosti uplatnenej
pod¾a § 18 ods. 2 sa pri dohode o cene nehnute¾nosti
od 1. júna 2003 postupuje pod¾a cenových predpisov
platných v čase nadobudnutia nehnute¾nosti do trva-
lého užívania.

(3) Opatrenia zriaïovate¾ov, ktorými sa upravujú
dispozičné oprávnenia správcov v ich zriaïovate¾skej
pôsobnosti pri nakladaní s majetkom štátu vydané do
1. júna 2003, sú zriaïovatelia povinní da� do súladu
s týmto zákonom do 1. septembra 2003.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 25 a 26 znejú:
„25) § 2b ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení zákona č. 447/2001 Z. z. 
§ 3 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územ-
ných celkov.

26) § 2b, 4a a 14b zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. v znení zákona č. 447/2001 Z. z.
§ 3 až 5 zákona č. 446/2001 Z. z.“.

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe ma-
jetku štátu, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykona-
ných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
č. 374/1996 Z. z., zákonom č. 72/1999 Z. z., zákonom
č. 121/2001 Z. z., zákonom č. 509/2001 Z. z., nále-
zom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002
Z. z., zákonom č. 435/2002 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. júna 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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162

Z Á K O N

z 23. apríla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)

v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a in-
vestičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona
č. 291/2002 Z. z. a zákona č. 510/2002 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

1. Za § 163 sa vkladá § 163a, ktorý znie:

„§ 163a

(1) Stredisko, ktoré vykonáva činnos� pod¾a § 163
ods. 6, je povinné pokračova� v činnosti pod¾a doteraj-
ších predpisov až do uplynutia 60 dní od udelenia
členstva prvému členovi prvým centrálnym depozitá-
rom zriadeným pod¾a tohto zákona. Činnos� strediska
pod¾a doterajších predpisov podlieha doh¾adu úradu.
Udelenie členstva prvému členovi oznámi prvý centrál-
ny depozitár zriadený pod¾a tohto zákona bez zbytoč-
ného odkladu úradu a dátum udelenia členstva prvé-

mu členovi uverejní do troch dní v dennej tlači s celo-
štátnou pôsobnos�ou uverejňujúcej burzové správy. 

 (2) Do uplynutia 60 dní od udelenia členstva prvému
členovi prvým centrálnym depozitárom zriadeným
pod¾a tohto zákona sa spôsob zúčtovania a vyrovnania
burzových obchodov vykonáva pod¾a doterajších pred-
pisov. Zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov
uzavretých do dňa, keï uplynie lehota pod¾a prvej
vety, sa vykoná pod¾a doterajších predpisov.

(3) Do uplynutia 60 dní od udelenia členstva prvému
členovi prvým centrálnym depozitárom zriadeným
pod¾a tohto zákona sa na postup registrácie vzniku,
zmeny a zániku záložného práva na cenné papiere
a na evidenciu zabezpečovacích prevodov cenných pa-
pierov vz�ahujú doterajšie predpisy.“.

2. V § 170 ods. 2 sa slová „Do 30. júna 2003“
nahrádzajú slovami „Do uplynutia 60 dní od udelenia
členstva prvému členovi prvým centrálnym depozitá-
rom zriadeným pod¾a tohto zákona“.

ČI. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. júna 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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163

Z Á K O N

z 23. apríla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky

č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení
zákona č. 358/2000 Z. z., zákona č. 385/2000 Z. z.,
zákona č. 466/2000 Z. z., zákona č. 154/2001 Z. z.,
zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z.,
zákona č. 565/2001 Z. z., zákona č. 247/2002 Z. z.,
zákona č. 437/2002 Z. z., zákona č. 472/2002 Z. z.
a zákona č. 473/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 písm. i) sa slová „vyrovnaní vykona-
nom“ nahrádzajú slovami „konkurze a vyrovnaní vy-
konaných“.

2. V § 19 ods. 1 písm. f) sa slová „vyrovnaní vykona-
nom“ nahrádzajú slovami „konkurze a vyrovnaní vy-
konaných“. 

3. § 23 sa dopĺňa odsekmi 27 a 28, ktoré znejú:
„(27) Pri trvalom upustení od vymáhania nepremlča-

nej poh¾adávky alebo jej časti na základe písomnej
dohody verite¾a a dlžníka alebo na základe písomného
oznámenia verite¾a o trvalom upustení od vymáhania
takejto poh¾adávky alebo jej časti, pri uplatnení odpisu
takejto poh¾adávky verite¾om do daňových výdavkov
pod¾a § 24 ods. 2 písm. s) siedmeho bodu zahrnie
dlžník odpustenú sumu záväzku do základu dane
v tom zdaňovacom období, v ktorom má verite¾ pod¾a
písomnej dohody zahrnú� odpis takejto poh¾adávky do
daňových výdavkov alebo v ktorom mu bolo doručené
oznámenie o trvalom upustení od vymáhania poh¾a-
dávky. 

 (28) Základ dane sa pri rozpustení opravných polo-
žiek, rozpustení rezerv a účtovaní zostatkov ostatných
účtov nákladov na účet nerozdeleného hospodárskeho
výsledku68a) zvyšuje o zaúčtovanú výšku zostatkov
týchto účtov, ak ich tvorba je považovaná za daňový
výdavok pod¾a tohto zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:
„68a) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.“. 

4. V § 24 ods. 2 písm. r) sa na konci pripájajú tieto
slová: „s výnimkou menovitej hodnoty postúpenej po-
h¾adávky, ktorá spĺňa podmienky 

1. na tvorbu opravnej položky k poh¾adávkam voči
dlžníkom v konkurznom konaní alebo vyrovna-
com konaní,

2. na tvorbu opravnej položky pod¾a § 25 ods. 1
písm. v) tretieho bodu, 

3. na tvorbu opravnej položky k pochybným a stra-
tovým poh¾adávkam v bankovníctve pod¾a osobit-
ného predpisu90) alebo

4. na odpis menovitej hodnoty poh¾adávky pod¾a
§ 24 ods. 2 písm. s) siedmeho bodu, ktoré sa
zahŕňajú do výdavkov (nákladov) do výšky účto-
vanej68a) v nákladoch,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 90 znie:
„90) Zákon č. 368/1999 Z. z. o rezervách a opravných položkách

na zistenie základu dane z príjmov.“.

5. V § 24 ods. 2 písm. s) sa slová pred prvým bodom
nahrádzajú slovami „výdavok vo výške obstarávacej
ceny poh¾adávky nadobudnutej postúpením alebo vý-
davok vo výške odpisu menovitej hodnoty poh¾adáv-
ky68a) bez jej príslušenstva alebo hodnoty poh¾adávky,
ak ide o poh¾adávku pod¾a štvrtého bodu, alebo ne-
uhradenej časti týchto poh¾adávok u daňovníka účtujú-
ceho v sústave podvojného účtovníctva alebo daňovníka,
ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva a zme-
nil spôsob účtovania na účtovanie v sústave jednodu-
chého účtovníctva pri poh¾adávkach už zahrnutých do
príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach,
v ktorých účtoval v sústave podvojného účtovníctva,“.

6. V § 24 ods. 2 sa písmeno s) dopĺňa siedmym
bodom, ktorý znie:

„7. pri trvalom upustení od vymáhania nepremlčanej
poh¾adávky alebo jej časti, pri ktorej je zo všet-
kých okolností zrejmé, že nebude zaplatená alebo
nebude zaplatená väčšia čas� jej menovitej hod-
noty, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:
a) verite¾ a dlžník sú daňovníci so sídlom ale-

bo s bydliskom na území Slovenskej re-
publiky a majú uzatvorenú písomnú doho-
du o trvalom upustení od vymáhania
poh¾adávky alebo dlžníkovi bolo doručené
oznámenie o trvalom upustení od vymáhania
takejto poh¾adávky alebo jej časti,

b) od splatnosti poh¾adávky uplynulo najmenej
24 mesiacov; ak ide o poh¾adávky, ktorých
splatnos� nastala do 31. decembra 2002, od-
pis takejto poh¾adávky sa zahrnie do výdavkov
(nákladov) postupne počas štyroch bezpro-
stredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích
období, počnúc zdaňovacím obdobím, v kto-
rom od splatnosti poh¾adávky uplynulo naj-
menej 24 mesiacov, a to vo výške 25 % meno-
vitej hodnoty poh¾adávky bez jej príslušenstva
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za zdaňovacie obdobie, počnúc zdaňovacím
obdobím, keï bolo o trvalom upustení účtova-
né68a) v nákladoch, ak je zdaňovacie obdobie
kratšie ako kalendárny rok, zahrnie sa tento
odpis v pomernej výške, ak je zdaňovacie ob-
dobie dlhšie ako kalendárny rok, zahrnie sa
tento odpis vo výške pripadajúcej na zdaňova-
cie obdobie, ktorým je kalendárny rok,

c) o trvalom upustení od vymáhania nepremlča-
nej poh¾adávky bolo účtované68a) v nákladoch,
počnúc 1. januárom 2003.“.

7. V § 25 ods. 1 písm. v) sa vypúš�a štvrtý bod.

8. Za § 58e sa vkladá § 58f, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 58f

Prechodné ustanovenie

Ustanovenia tohto zákona sa použijú po prvýkrát
v zdaňovacom období, ktoré sa končí po 1. júni 2003.“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 386/1996 Z. z., zákona č. 358/1997 Z. z., zákona
č. 377/1998 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona
č. 441/2000 Z. z., zákona č. 445/2001 Z. z., zákona
č. 502/2001 Z. z., zákona č. 506/2001 Z. z., zákona
č. 553/2001 Z. z., zákona č. 559/2001 Z. z., zákona

č. 291/2002 Z. z. a zákona č. 427/2002 Z. z. sa dopĺ-
ňa takto:

1. § 55 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Poh¾adávky z návratných finančných výpomocí,

ktoré boli poskytnuté právnickým osobám alebo pre-
vzaté právnickými osobami v rámci vládou schválené-
ho projektu reštrukturalizácie bánk, môže minister-
stvo vloži� ako nepeňažný vklad do základného imania
týchto právnických osôb, pričom § 6 ods. 6 sa ne-
použije.“.

2. V § 55d ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Pôvodný zriaïovate¾ alebo orgán, ktorý plnil funkciu
zriaïovate¾a, môže tieto záväzky
a) uhradi� priamo z prostriedkov štátneho rozpočtu,
b) uhradi� priamo z prostriedkov Fondu národného

majetku Slovenskej republiky poskytnutých v sú-
lade s osobitným predpisom,36)

c) previes� na právnickú osobu založenú ústredným
orgánom štátnej správy Slovenskej republiky12) ale-
bo Fondom národného majetku Slovenskej repub-
liky, ktorej predmetom činnosti je odkupovanie po-
h¾adávok verite¾ov, ktoré zodpovedajú týmto
záväzkom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:
„36) § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona

č. 122/2000 Z. z.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. júna 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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164

V Y H L Á Š K A
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

zo 7. mája 2003,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii telekomunikačných služieb
na obdobie krízovej situácie

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slo-
venskej republiky (ïalej len „ministerstvo“) pod¾a § 31
ods. 4 zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobi-
lizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti
orgánov vo veciach ochrany spotrebite¾a v znení ne-
skorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Táto vyhláška upravuje organizačné, personálne a mate-
riálno-technické opatrenia na zabezpečenie prednostné-
ho spojenia na obdobie krízovej situácie.1)

§ 2

(1) Prednostnými užívate¾mi verejných telekomuni-
kačných služieb,2) ktorí v období krízovej situácie vy-
užívajú prednostné spojenie (ïalej len „odberate¾“), sú:
a) prezident Slovenskej republiky,
b) Národná rada Slovenskej republiky,
c) vláda Slovenskej republiky, ministerstvá a ostatné

ústredné orgány štátnej správy,3)
d) Ústavný súd Slovenskej republiky, súdy, prokura-

túra a verejný ochranca práv,
e) krajské úrady a okresné úrady,
f) vyššie územné celky,
g) obce,
h) Parlamentná rada Slovenskej republiky, bezpeč-

nostné rady zriadené pod¾a osobitného predpisu,4)
i) ozbrojené sily Slovenskej republiky,5)
j) ozbrojené bezpečnostné zbory,6)
k) Slovenská informačná služba,

 l) záchranné zložky integrovaného záchranného sys-
tému,7)

m) Národná banka Slovenska,
n) Slovenská televízia,
o) Slovenský rozhlas,
p) zdravotnícke zariadenia,8)
q) určené subjekty hospodárskej mobilizácie.9) 

(2) Zabezpečenie prednostného spojenia pod¾a § 3
na hlavné alebo záložné miesta riadenia10) pre odbera-
te¾ov pod¾a odseku 1 sa objednáva u príslušného
poskytovate¾a verejných telekomunikačných služieb,
ktorým sa na účely tejto vyhlášky rozumie poskytova-
te¾ verejnej telefónnej služby, poskytovate¾ bezplatné-
ho a nepretržitého prístupu k verejnej telekomunikač-
nej službe tiesňového volania bez použitia mincí alebo
telefónnej karty a poskytovate¾ verejnej telekomuni-
kačnej služby prevádzkou telefónnych automatov, kto-
rý zabezpečuje prednostné spojenie na obdobie krízo-
vej situácie (ïalej len „dodávate¾“).

(3) Prednostné spojenie sa uskutočňuje na celom
území Slovenskej republiky alebo na jeho časti.

§ 3

(1) Prednostným spojením sa na účely tejto vyhlášky
rozumie zabezpečenie regulácie prevádzky verejných
telekomunikačných sietí11) a poskytovania verejných
telekomunikačných služieb s cie¾om umožni� odbera-
te¾om prednostné využívanie verejných telekomuni-
kačných služieb v období krízovej situácie. Do pred-
nostného spojenia sa zaraïujú 
a) telefónne stanice v pevnej verejnej telefónnej sieti

(ïalej len „pevná telefónna stanica“),
b) pevné telefónne stanice na záložných pracoviskách,

 1) Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
 2) § 5 ods. 2 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
 3) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších  predpisov.
 4) Čl. 7 až 10 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 5) § 2 ods. 4 až 6 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
 6) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení  neskorších predpisov, zákon č. 57/1998

Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona
č. 422/2002 Z. z.

 7) § 7 až 9 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
 8) § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení  neskorších predpisov.
 9) § 4 písm. d) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady  Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z.

o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebite¾a v znení neskorších predpisov.
10) § 9 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2002 Z. z. o zabezpečovaní organizovania  jednotiek civilnej ochrany

a o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.
11) § 4 ods. 5 zákona č. 195/2000 Z. z.
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c) mobilné telefónne prístroje určené na plnenie úloh
v období krízovej situácie,

d) telefónne stanice určené na odovzdávanie varovných
signálov v systéme varovania obyvate¾stva a vyrozu-
menia osôb,

e) verejné telefónne automaty a telefónne stanice ties-
ňového volania,

f) služobné telefónne stanice zamestnancov poskyto-
vate¾a verejných telekomunikačných služieb a pre-
vádzkovate¾a verejných telekomunikačných sietí
určené ich vnútornými predpismi,

g) telefónne prípojky do pobočkových ústrední.

(2) Telekomunikačné zariadenia uvedené v odseku 1
písm. a) až c) a g) sa zaraïujú do prednostného spoje-
nia na základe žiadosti pod¾a vzoru uvedeného v prí-
lohe, ktorú odberate¾ predkladá dodávate¾ovi v dvoch
výtlačkoch; zmluvný vz�ah medzi odberate¾om a dodá-
vate¾om sa spravuje osobitným predpisom.12) Teleko-
munikačné zariadenia uvedené v odseku 1 písm. d) až
f) sa zaraïujú do prednostného spojenia automaticky
v rámci starostlivosti príslušného poskytovate¾a verej-
ných telekomunikačných služieb a prevádzkovate¾a
verejných telekomunikačných sietí.

(3) Dodávate¾ po vykonaní potrebných opatrení vráti
odberate¾ovi potvrdený výtlačok žiadosti; ak z technic-
kých dôvodov nemôže zabezpeči� prednostné spojenie
v plnom rozsahu, uvedie tieto dôvody v prílohe k po-
tvrdenému výtlačku žiadosti. Zmeny prednostného

spojenia dodávate¾ vykonáva na základe odôvodnenej
žiadosti odberate¾a.

(4) Zabezpečenie prednostného spojenia pod¾a odse-
ku 1 písm. d) až f) sa vykonáva bezplatne;13) v ostat-
ných prípadoch za cenu pod¾a osobitného predpisu.14)

(5) Dodávate¾ predkladá ministerstvu do 30. septem-
bra kalendárneho roka preh¾ad odberate¾ov, ktorý ob-
sahuje tieto údaje:
a) názov, adresu a identifikačné číslo (IČO) dodávate¾a,
b) názov, adresu a identifikačné číslo (IČO) odberate¾a,
c) počet kusov telekomunikačných zariadení vyžiada-

ných od odberate¾a v členení pod¾a odseku 1; pevné
telefónne stanice na záložných pracoviskách po-
d¾a odseku 1 písm. b) sa uvedú ako súčas� pevných
telefónnych staníc na pracoviskách pod¾a odseku 1
písm. a),

d) počet kusov telekomunikačných zariadení zabezpe-
čených pre odberate¾a v členení pod¾a odseku 1;
pevné telefónne stanice na záložných pracoviskách
pod¾a odseku 1 písm. b) sa uvedú ako súčas� pev-
ných telefónnych staníc na pracoviskách pod¾a od-
seku 1 písm. a),

e) dôvody nezabezpečenia prednostného spojenia, ak
k nemu nedošlo.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. júna 2003.

Pavol Prokopovič v. r.

12) § 289 až 292 Obchodného zákonníka.
13) § 41 ods. 2 zákona č. 195/2000 Z. z.
14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
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