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ZÁKON
z 22. mája 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe
príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru
väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej
služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení
zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000
Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č.
328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z. a zákona č. 659/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 sa slová „na ministerstve v priamej riadiacej pôsobnosti ministra“ nahrádzajú
slovami „mimo výkonu“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Napríklad Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v
znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

3. V § 4 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

4. V § 5 odsek 3 znie:

„(3) Systemizáciu na každý rozpočtový rok schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len
„vláda") pri prerokúvaní návrhu zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok. Úprava
systemizácie sa vykoná na základe schváleného zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok. V
priebehu roka úpravu systemizácie môže vykonať vláda alebo na základe jej splnomocnenia
minister financií Slovenskej republiky.“.

5. V § 14 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) vykonal základnú vojenskú službu alebo náhradnú službu; to neplatí pre ženy a pre občana,
ktorý bude vykonávať duchovnú službu v Policajnom zbore,“.

6. Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 48a
Majetkové priznanie

(1) Policajt je počas trvania služobného pomeru povinný preukazovať svoje majetkové
pomery v majetkovom priznaní
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a) do 30 dní odo dňa vzniku jeho služobného pomeru,

b) do 31. marca každého kalendárneho roka,

c) v lehote určenej ministrom.

(2) V majetkovom priznaní podľa odseku 1 písm. a) sa uvádza stav majetku ku dňu vzniku
služobného pomeru. V majetkovom priznaní podľa odseku 1 písm. b) a c) sa uvádza stav
majetku k poslednému kalendárnemu dňu mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa
podáva majetkové priznanie.

(3) Majetkové priznanie obsahuje

a) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu policajta, jeho dieťaťa a
manžela policajta podľa odseku 8,

b) označenie nehnuteľnosti, právny dôvod jej nadobudnutia, dátum jej nadobudnutia a cenu
jej obstarania,13a)

c) údaj o hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 200 000 Sk, právny dôvod jej
nadobudnutia, dátum jej nadobudnutia a ocenenie tejto veci,

d) údaj o majetkovom práve alebo inej majetkovej hodnote, ktorých hodnota presahuje 200
000 Sk, právny dôvod ich nadobudnutia, dátum ich nadobudnutia a ocenenie tohto
majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty,

e) údaj o hnuteľných veciach, majetkových právach a iných majetkových hodnotách, aj keď
ich hodnota jednotlivo nepresahuje 200 000 Sk, ak ich súhrnná hodnota presahuje 500
000 Sk.

(4) Za majetok podľa odseku 3 písm. b) sa považujú aj byty a nebytové priestory. Za
majetok podľa odseku 3 písm. c) sa považujú aj peňažné prostriedky v hotovosti v slovenskej
mene a v cudzej mene, vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v slovenskej
mene a v cudzej mene a vklady v bankách so sídlom v zahraničí.

(5) Cena obstarania pri odplatnom nadobudnutí majetku podľa odseku 3 písm. b) je
dohodnutá kúpna cena, pri bezodplatnom nadobudnutí takého majetku cena podľa
osobitného predpisu;13a) pri majetku podľa odseku 3 písm. b) obstaranom vlastnou výstavbou
sú cenou obstarania výdavky na obstaranie takého majetku.

(6) Majetok podľa odseku 3 písm. c) a d) sa na účely majetkového priznania ocení cenou
obvyklou okrem peňažných prostriedkov v hotovosti v slovenskej mene, vkladov v bankách a
v pobočkách zahraničných bánk v slovenskej mene a vkladov v bankách so sídlom v
zahraničí v slovenskej mene. Peňažné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, vklady v
bankách a v pobočkách zahraničných bánk v cudzej mene a vklady v bankách so sídlom v
zahraničí v cudzej mene sa prepočítajú na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou
bankou Slovenska, platným k poslednému kalendárnemu dňu mesiaca, ktorý predchádza
mesiacu, v ktorom sa podáva majetkové priznanie. Cenou obvyklou sa na účely majetkového
priznania rozumie cena, za ktorú sa v určitom čase a na určitom mieste taký majetok
obvykle predáva.

(7) Majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa na účely odseku 3 delí
rovnakým dielom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.13b)

(8) Súčasťou majetkového priznania je aj čestné vyhlásenie policajta, že nemá vedomosť o
takých príjmoch osôb žijúcich s ním v domácnosti,13c) ktoré možno považovať za nezdanené
príjmy alebo za príjmy z nestatočných zdrojov.
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(9) Majetkové priznanie podľa odseku 1 podáva policajt nadriadenému, ktorý ho
ustanovuje alebo vymenúva do funkcie. Nadriadený zabezpečí vyhodnotenie majetkového
priznania na účely zistenia prírastku majetku policajta, uchovávanie majetkového priznania
a taktiež zabezpečí ochranu majetkového priznania pred zneužitím.8)

(10) Ak policajt nepodá včas majetkové priznanie podľa odseku 1 alebo čestné vyhlásenie
podľa odseku 8, nadriadený mu vydá písomný pokyn, aby splnil túto povinnosť najneskôr do
30 dní od oboznámenia sa s pokynom.

(11) Ak má nadriadený odôvodnené pochybnosti o úplnosti alebo správnosti údajov
uvedených v majetkovom priznaní alebo o preukázaní spôsobu nadobudnutia finančných
prostriedkov potrebných na obstaranie majetku uvedeného v majetkovom priznaní, vydá
policajtovi písomný pokyn, aby doplnil údaje uvedené v majetkovom priznaní alebo
preukázal spôsob nadobudnutia finančných prostriedkov potrebných na obstaranie majetku
uvedeného v majetkovom priznaní. Spôsob nadobudnutia týchto finančných prostriedkov
preukazuje policajt čestným vyhlásením o zdroji ich príjmov. Spôsob nadobudnutia týchto
finančných prostriedkov policajt doloží, ak ho o to nadriadený požiada, výpisom z účtu v
banke alebo v pobočke zahraničnej banky, dokladom banky alebo pobočky zahraničnej
banky o poskytnutí úveru, dokladom poisťovne o plnení z poistnej zmluvy, potvrdením darcu
alebo iným dokladom, ktorý preukazuje spôsob nadobudnutia finančných prostriedkov.
Policajt je povinný doplniť údaje v majetkovom priznaní alebo preukázať spôsob
nadobudnutia finančných prostriedkov potrebných na obstaranie majetku uvedeného v
majetkovom priznaní najneskôr do 30 dní od oboznámenia sa s písomným pokynom.

(12) Za porušenie služobnej povinnosti sa považuje, ak policajt

a) nepodá majetkové priznanie podľa odseku 1 alebo

b) úmyselne uvedie neúplné údaje alebo nepravdivé údaje v majetkovom priznaní alebo v
čestnom vyhlásení podľa odsekov 8 a 11 alebo

c) nepreukáže prírastok majetku hodnoverným spôsobom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a až 13c znejú:
„13a) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých
porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov
v znení neskorších predpisov.

13b) § 143a Občianskeho zákonníka.

13c) § 115 Občianskeho zákonníka.“.

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných
údajov v informačných systémoch“ nahrádza citáciou „Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov“.

8. V § 113 ods. 2 sa slová „§ 35 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 7“.

9. V § 192 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) spĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu40a) a dovŕšil vek
55 rokov alebo spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok podľa osobitného
predpisu.40b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 40a a 40b znejú:
„40a) Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

40b) Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 639/2002 Z. z.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2003.
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Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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