


     


    

     


                   


    
          




        



451

Z Á K O N

z 24. júna 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 634/1992 Zb. o ochra ne spot re bi te ¾a
v zne ní ne skor ších pred pi sov 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. 634/1992 Zb. o ochra ne spot re bi te ¾a v zne ní
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 220/1996
Z. z., zá ko na č. 137/1998 Z. z., zá ko na č. 310/1999 Z. z.,
zá ko na č. 128/2002 Z. z., zá ko na č. 414/2002 Z. z., zá -
ko na č. 529/2002 Z. z., zá ko na č. 469/2003 Z. z. a zá ko -
na č. 365/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 1 odsek 2 znie:
„(2) Ten to zá kon sa vz�a hu je na po su dzo va nie bez peč -

nos ti vý rob kov ale bo ob me dze nie ri zík, kto ré sú s po u ží va -
ním vý rob ku spo je né, ak po žia dav ky na bez peč nos� ale bo
ob me dze nie ri zík ne us ta no vu jú oso bit né pred pi sy.3)“.

2. V § 2 ods. 1 pís me no c) znie:
„c) vý rob com ten, kto

1. má síd lo ale bo mies to pod ni ka nia na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky ale bo na úze mí člen ské ho štá -
tu Eu róp skej únie a vý ro bok vy ro bil, ob no vil,
upra vil, ale bo ten, kto sa ako vý rob ca na vý rob -
ku ozna čil, uvie dol na vý rob ku svo ju ochran nú
znám ku, iný roz li šo va cí znak, ale bo oso ba po -
die¾a jú ca sa na do dá va te¾ skom re �az ci, kto rej
čin nos� môže ovplyv ni� bez peč nost né vlast nos ti
vý rob ku,

2.  ak vý rob ca nemá síd lo ale bo mies to pod ni ka nia
na úze mí Slo ven skej re pub li ky ale bo na úze mí
iné ho člen ské ho štá tu  Eu róp skej únie, za vý rob -
cu sa po va žu je spl no moc ne ný zá stup ca vý rob cu
so síd lom na úze mí Slo ven skej re pub li ky ale bo
na úze mí člen ské ho štá tu Eu róp skej únie,

3. ak spl no moc ne ný zá stup ca vý rob cu oso by uve -
de nej v prvom bode ne e xis tu je, za vý rob cu sa po -
va žu je oso ba, kto rá vý ro bok do jed né ho z člen -
ských štá tov Eu róp skej únie do viez la,“.

3. V § 2 ods. 1 písm. d) sa na kon ci vy púš �a čiar ka
a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „zo štá tu, kto rý nie je člen -
ským štá tom Eu róp skej únie,“.

4. V § 2 ods. 1 pís me no f) znie:
„f) vý rob kom kaž dá hnu te¾ ná nová, po u ži tá ale bo

upra ve ná vec, kto rá bola vy ro be ná, vy �a že ná ale bo
inak zís ka ná, bez oh¾a du na stu peň jej spra co va -
nia, a kto rá, aj v rám ci pos kyt nu tia služ by, je ur če -
ná na po nu ku spot re bi te ¾o vi ale bo v prí pa de kto rej
mož no ro zum ne pred po kla da�, že ju bude spot re bi -
te¾ po u ží va�, ak sa táto vec do dá va v rám ci pod ni ka -

te¾ skej čin nos ti za od pla tu ale bo bez od plat ne. Vý -
rob kom je aj hnu te¾ ná vec, kto rá je sú čas �ou ale bo
prí slu šen stvom inej hnu te¾ nej ale bo ne hnu te¾ nej
veci. Za vý ro bok sa po va žu je aj elek tri na a plyn ur -
čené pre spot re bi te ¾a,“.

5. V § 2 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom h), kto ré znie:
„h) zá važ ným ri zi kom zá važ né ohroz e nie ži vo ta, zdra -

via ale bo ma jet ku spot re bi te ¾a, aj keï nemá bez -
pros tred ný úči nok, kto rý si vy ža du je oka mžitý zá -
sah or gá nov ve rej nej sprá vy.“.

6. § 6a vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 6a

Bez peč ný vý ro bok a po vin nos ti
pri uvá dza ní vý rob ku do obe hu

(1) Bez peč ným vý rob kom je vý ro bok, kto rý za bež -
ných ale bo ro zum ne pred ví da te¾ ných pod mie nok  po -
užívania ne pred sta vu je po dobu ur če nú vý rob com ale -
bo po dobu ob vyk lej po u ži te¾ nos ti ne bez pe čen stvo
ale bo jeho po u ží va nie pred sta vu je pre spot re bi te ¾a
vzh¾a dom na bez peč nos� a ochra nu zdra via len mi ni -
mál ne ne bez pe čen stvo. Pre sta no ve nie bez peč né ho vý -
rob ku sa zoh ¾ad ňu jú naj mä
a) vlast nos ti vý rob ku, jeho zlo že nie, ži vot nos�, obal,

ná vod na jeho mon táž a uve de nie do pre vádz ky, do -
stup nos�, od po rú ča ný spô sob po u ží va nia vrá ta ne
vy me dze nia pros tre dia po u ží va nia, ozna če nie vý -
strah, údrž ba a lik vi dá cia, pod mien ky skla do va nia,
pod mien ky pre pra vy a roz sah ïal ších úda jov a in for -
má cií pos ky to va ných vý rob com; všet ky ta ké to úda je
a in for má cie mu sia by� uve de né spô so bom zro zu mi -
te¾ ným spot re bi te ¾o vi a v štát nom ja zy ku,

b) vplyv vý rob ku na iné vý rob ky, ak sa pred po kla dá, že
sa bude po u ží va� spo lu s nimi, 

c) spô sob pred ve de nia vý rob ku,
d) sku pi ny spot re bi te ¾ov, kto ré môžu by� pri po u ží va ní

vý rob ku vy sta ve né ri zi ku, naj mä deti a star šie oso -
by.

(2) Za bez peč ný vý ro bok sa po va žu je aj vý ro bok, kto -
rý spĺ ňa po žia dav ky oso bit né ho pred pi su,3) kto rým sa
usta no vu jú po žia dav ky na bez peč nos� vý rob ku ale bo
na ob me dze nie ri zi ka, kto ré je s vý rob kom pri jeho  po -
užívaní spo je né. Ak ta ký to pred pis usta no vu je len nie -
ktoré h¾a di ská bez peč nos ti, ostat né h¾a di ská bez peč -
né ho vý rob ku sa po su dzu jú pod ¾a toh to zá ko na.

(3) Ak v práv nych ak toch Eu róp skych spo lo čen stiev
a Eu róp skej únie nie sú ur če né po žia dav ky na bez peč -
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nos� vý rob ku ale bo na ob me dze nie ri zík spä tých s  po -
užívaním vý rob ku, za bez peč ný sa po va žu je vý ro bok,
kto rý je v zho de s práv nym pred pi som toho člen ské ho
štá tu Eu róp skej únie, v kto rom je uve de ný do obe hu,
ak ta ký to práv ny pred pis za ru ču je ochra nu, kto rá je
rov no cen ná s po žia dav ka mi pod ¾a od se ku 1.

(4) Ak sa bez peč nos� vý rob ku ne zis tí pod ¾a od se kov 2 
ale bo 3, po su dzu je sa pod ¾a
a) slo ven skej tech nic kej nor my,8a) kto rá pre be rá eu róp -

sku nor mu, na kto rú od ka zu je Ko mi sia Eu róp skych
spo lo čen stiev (ïa lej len „Ko mi sia“) v Úrad nom ves t -
ní ku Eu róp skych spo lo čen stiev, a ten to od kaz je
zve rej ne ný vo Ves tní ku Úra du pre nor ma li zá ciu,
met ro ló giu a skú šob níc tvo Slo ven skej re pub li ky,

b) slo ven skej tech nic kej nor my, kto rá pre be rá inú eu -
róp sku nor mu než pod ¾a pís me na a),

c) tech nic kej nor my toho člen ské ho štá tu Eu róp skej
únie, v kto rom je vý ro bok uve de ný do obe hu,

d) od po rú ča nia Ko mi sie, kto ré ob sa hu je po ky ny pre
po su dzo va nie bez peč nos ti vý rob ku,

e) pra vi diel správ nej pra xe bez peč nos ti vý rob ku plat -
ných v prí sluš nom od bo re,

f) sú čas né ho sta vu po znat kov vedy a tech ni ky,
g) ro zum né ho oča ká va nia spot re bi te ¾a tý ka jú ce ho sa

bez peč nos ti.

(5) Mož nos� do siah nu tia vyš šej úrov ne bez peč nos ti
vý rob ku ale bo do stup nos ti iných vý rob kov, kto ré pred -
sta vu jú niž ší stu peň ohroz e nia, nie je dô vo dom na to,
aby bol vý ro bok po va žo va ný za ne bez peč ný.

(6) Vý ro bok, kto rý ne spĺ ňa po žia dav ky ur če né v od -
se koch 1 až 4, sa po va žu je za ne bez peč ný.

(7) Za ne bez peč ný vý ro bok sa po va žu je aj vý ro bok,
kto rý svojím tva rom, vô ňou, far bou, vzh¾a dom, ba le -
ním, ozna če ním, ob je mom ale bo ve¾ ko s�ou môže
u spot re bi te ¾a, naj mä u detí, vy vo la� ri zi ko zá me ny
s po tra vi nou, a ohroz i� tak ich ži vot, zdra vie.

(8) Ak vý rob ca vy rá ba ale bo do voz ca do vá ža vý ro bok
zo štá tu, kto rý nie je člen ským štá tom Eu róp skej únie,
or gá ny do zo ru a kon tro ly pri uvá dza ní vý rob ku do obe -
hu po stu pu jú pod ¾a oso bit né ho pred pi su.8b)

(9) Po dro bnos ti o po žia dav kách na bez peč nos� vlá -
kien, tex til ných, us ňo vých a odev ných vý rob kov z tex ti -
lu a usne ur če ných na pria my styk s po kož kou usta no -
ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá
Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky (ïa lej
len „mi nis ter stvo“).“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 8b) znie:
„8b) Na ria de nie Rady (EHS) č. 339/1993 z 8. februára 1993

o kon tro le zho dy vý rob kov do vá ža ných z tre tích kra jín
s práv ny mi pred pis mi o bez peč nos ti vý rob kov (Ú.v. ES L 40,
17. 02. 1993) v plat nom zne ní.“.

7. V § 7 sa vkla dá nový od sek 2, ktorý znie:
„(2) Vý rob ky, kto ré pre svo je vlast nos ti majú ur če nú

dobu spot re by, sa ne smú uvies� do obe hu ani po ne cha� 
v obe hu po uply nu tí doby spot re by.“.

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

 8. V § 7 ods. 3 sa slo vá „ten, kto“ na hrá dza jú slo va -
mi „pre dá va jú ci, kto rý“.

 9. V § 9 sa vkla da jú nové od se ky 1 až 3, kto ré zne jú:
 „(1) Vý rob ca a do voz ca, ktorí vý ro bok uvá dzajú do

obe hu, sú po vinní vý ro bok zro zu mi te¾ ne, vi di te¾ ne
a vhod nou for mou ozna či� in for má cia mi, kto ré umož -
ňu jú zhod no ti� ri zi ká spo je né s jeho použí va ním ale bo
iný mi in for má cia mi, kto ré s bez peč nos �ou vý rob ku sú -
vi sia. Na vý rob ku mu sia by� uve de né úda je ne vy hnut -
né na iden ti fi ká ciu vý rob cu a do voz cu,  vý rob ku a v prí -
pa de pot re by i sé rie vý rob kov. K vý rob ku sú po vinní
pri po ji� aj sprie vod nú do ku men tá ciu; sprie vod nou do -
ku men tá ciou vý rob ku sú do kla dy, kto ré sú ne vy hnut -
né na pre vza tie a po u ží va nie vý rob ku.

(2) Ak vý ro bok svo jimi vlast nos �a mi spĺ ňa po žia dav -
ky bez peč nos ti, ale ur či tý spô sob jeho použí va nia môže
bez peč nos� spot re bi te ¾a ohroz i�, a ak ta ké to ne bez pe -
čen stvo nie je zjav né, vý rob ca a do voz ca sú po vinní na
toto ne bez pe čen stvo upo zor ni� v sprie vod nej do ku men -
tá cii. Vý rob ca a do voz ca sú po vinní pres ne ur či� čas ti
vý rob ku, kto ré môžu spô so bi� ne bez pe čen stvo, a o pí sa� 
spô sob ich bez peč né ho použí va nia. Upo zor ne nie na ne -
bez pe čen stvo ne zba vu je vý rob cu a do voz cu po vin nos ti
za bez pe či� ostat né po žia dav ky na bez peč nos� vý rob ku.

(3) Vý rob ca a do voz ca sú po vinní prav di vo a úpl ne in -
for mo va� pre dá va jú ce ho o vlast nos tiach do da ných vý -
rob kov. Ak vý rob ca a do voz ca ne vstu pujú do pria me ho
vz�a hu s pre dá va jú cim, sú po vinní prav di vo a úpl ne in -
for mo va� o vlast nos tiach vý rob kov do dá va te ¾a vý rob -
ku. Do dá va te¾ vý rob ku je po vin ný prav di vo a úpl ne in -
for mo va� o vlast nos tiach vý rob ku pre dá va jú ce ho.
In for má cie, kto ré po vin ná oso ba musí pos kyt nú�, za hŕ -
ňa jú
a) úpl ný o pis ri zi ka, kto ré vý rob ky pred sta vu jú, vrá ta -

ne ri zi ka vý rob kov po u ží va ných na vý kon slu žieb,
b) všet ky in for má cie dô le ži té pre vý kon kon tro ly vý rob -

ku,
c) opat re nia, kto ré je pot reb né pri ja� na za brá ne nie

vzni ku ri zi ka pre spot re bi te ¾a pri po u ží va ní vý rob -
ku.“.

Do te raj šie od se ky 1 a 2 sa ozna ču jú ako od se ky 4 a 5.

10. V § 10 od sek 6 znie:
„(6) Po dro bnos ti o ozna čo va ní ma te riá lo vé ho zlo že -

nia jed not li vých dru hov vý rob kov, o me tó dach skú ša -
nia ma te riá lo vé ho zlo že nia vý rob kov a o spô so be ba le -
nia a za ob chá dza nia s vý rob ka mi ur če ný mi pre
spot re bi te ¾a upra ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis,
kto rý vydá mi nis ter stvo.“.

11. V § 11 sa za prvú vetu vkla dá táto veta: „Mož nos�
sú bež né ho po u ží va nia iných ozna če ní, naj mä gra fic -
kých sym bo lov a pik to gra mov, ako aj iných ja zy kov nie
je tým to dotk nu tá.“.

12. V § 12 ods. 1 sa slo vá „Mi nis ter stvo hos po dár stva 
Slo ven skej re pub li ky“ na hrá dza jú slo vom „mi nis ter -
stvo“.

13. V § 14 ods. 3 sa slo vá „ok res ný úrad“ na hrá dza jú
slo va mi „ob vod ný úrad“.
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14. V § 14a sa slo vá „Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo -
ven skej re pub li ky“ na hrá dza jú slo vom „mi nis ter stvo“.

15. V § 16 ods. 1 pís me no d) znie:
„d) druh a ná zov vý rob ku ale bo druh služ by pod ¾a

ozna če nia v Šta tis tic kej kla si fi ká cii pro duk cie,12b)“.

16. Nový § 18 znie:

„§ 18

(1) Vý rob ca, do voz ca a do dá va te¾ sú po vin ní, ak je to
pot reb né na za me dze nie ri zi ka, odo be ra� vzor ky vý rob -
kov a vy ko ná va� skúš ky ich bez peč nos ti pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su.8b) O vý sled ku tých to skú šok sú po vin ní
vies� pí som nú evi den ciu.

(2) Vý rob ca, do voz ca a do dá va te¾ sú po vin ní aj po do -
da ní vý rob ku pre dá va jú ce mu a po jeho pred a ní spot re -
bi te ¾o vi in for mo va� sa o bez peč nos ti vy rá ba né ho ale bo
do dá va né ho vý rob ku. Ak zis tia, že vý ro bok je ne bez peč -
ný, sú po vin ní upo zor ni� na túto sku toč nos� spot re bi -
te ¾a a prí sluš ný or gán do zo ru a kon tro ly a ne od klad ne
stiah nu� ta ký to vý ro bok z obe hu; za stiah nu tie ne bez -
peč né ho vý rob ku z obe hu sa po va žu je opat re nie,  kto ré
má za brá ni� pre zen tá cii, po nu ke a pre daju ne bez peč -
né ho vý rob ku.

(3) Vý rob ca, do voz ca a do dá va te¾, ktorí sa akým ko¾ -
vek spô so bom do zvedia, že vý ro bok, kto rý vy ro bili, do -
viezli ale bo do dali, je ne bez peč ný, majú po vin nos� bez -
od klad ne po žia da� ve rej no práv ne elek tro nic ké mé diá,
aby na ich ná kla dy oka mžite uve rej ni li in for má ciu
o tom, že vý ro bok je ne bez peč ný.

(4) Vý rob ca, do voz ca, do dá va te¾ ale bo pre dá va jú ci je
po vin ný umož ni� spot re bi te ¾o vi vrá ti� ne bez peč ný vý ro -
bok spä� a spot re bi te¾ má prá vo vý be ru, kto rej z po vin -
ných osôb vý ro bok vrá ti. Ak spot re bi te¾ uplat ní toto
prá vo, vý rob ca, do voz ca, do dá va te¾ ale bo pre dá va jú ci
musí pre vzia� ne bez peč ný vý ro bok a naj ne skôr v le ho te
do troch ka len dár nych dní vrá ti� spot re bi te ¾o vi kúp nu
cenu vý rob ku vrá ta ne účel ne vy na lo že ných ná kla dov.
Ak spot re bi te¾ už nemá do klad o kúpe vý rob ku, táto po -
vin nos� sa vz�a hu je na vý rob cu ale bo do voz cu.

(5) Ak vý rob ca, do voz ca, do dá va te¾ ale bo pre dá va jú ci 
po vin nos� pod ¾a od se ku 4 ne splní, je prí sluš ný or gán
do zo ru a kon tro ly opráv ne ný v prí pa de, ak je ohroz e ný
ži vot, zdra vie ale bo ma je tok spot re bi te ¾a, ok rem ulo že -
nia po ku ty roz hod nú� o zni če ní vý rob ku na ná kla dy
toho, kto po vin nos� stiah nu tia vý rob ku z obe hu ne spl -
nil.“.

17. § 21 a 22 vrá ta ne nad pi sov zne jú:

„§ 21

Pô sob nos� or gá nov vo ve ciach ochra ny spot re bi te ¾a

(1) Pô sob nos� vo ve ciach ochra ny spot re bi te ¾a vy ko -
ná va
a) mi nis ter stvo,
b) iné mi nis ter stvá a ostat né ústred né or gá ny štát nej

sprá vy Slo ven skej re pub li ky,
c) or gá ny do zo ru a kon tro ly,

d) obce.

(2) Mi nis ter stvo vo ve ciach ochra ny spot re bi te ¾a
a) ria di vý kon štát nej sprá vy,
b) vy pra cú va a pred kla dá vlá de Slo ven skej re pub li ky

ná vr hy kon cep cie štát nej spot re bi te¾ skej po li ti ky;
pri tom spo lu pra cu je s prí sluš ný mi mi nis ter stva mi
a ostat ný mi ústred ný mi or gán mi štát nej sprá vy Slo -
ven skej re pub li ky, so zdru že nia mi spot re bi te ¾ov
a s iný mi práv nic ký mi oso ba mi za lo že ný mi na
ochra nu spot re bi te ¾a.

(3) Iné mi nis ter stvá a ostat né ústred né or gá ny štát -
nej sprá vy Slo ven skej re pub li ky vo ve ciach ochra ny
spot re bi te ¾a spo lu pra cu jú s mi nis ter stvom pri tvor be
kon cep cie štát nej spot re bi te¾ skej po li ti ky.

(4) Obec
a) vy ko ná va na tr ho vis kách a tr ho vých mies tach do zor

a kon tro lu nad do dr žia va ním po vin nos tí usta no ve -
ných v tom to zá ko ne a po stu pu je pri vý ko ne do zo ru
a kon tro ly pod ¾a § 22,

b) vy dá va tr ho vý po ria dok, v kto rom usta no ví zá kaz
pre daja ne kva lit né ho to va ru a pre daja to va ru, pri
kto rom sa ne pre u ká že spô sob jeho na do bud nu tia
alebo jeho pô vod,

c) ukla dá po ku ty za po ru še nie toh to zá ko na.

§ 22

Úlo hy or gá nov do zo ru a kon tro ly

(1) Do zor a kon tro lu nad do dr žia va ním po vin nos tí
usta no ve ných tým to zá ko nom vy ko ná va jú obce a or gá -
ny do zo ru a kon tro ly pod ¾a oso bit ných pred pi sov.13b) Ak 
nie je mož né pô sob nos� or gá nov do zo ru a kon tro ly tak -
to ur či�, je na vý kon do zo ru a kon tro ly prí sluš ná Slo -
ven ská ob chod ná in špek cia.

(2) Or gá ny do zo ru a kon tro ly pri vý ko ne do zo ru
a kon tro ly po stu pu jú jed not li vo ale bo vo vzá jom nej
spo lu prá ci a vý sled ky svo jej čin nos ti vo ve ciach bez peč -
nos ti vý rob kov ozna mu jú col ným or gá nom.

(3) Or gá ny do zo ru a kon tro ly sú po vin né vy ko ná va�
do zor a kon tro lu bez peč nos ti vý rob ku a na ten to účel
sú opráv ne né
a) vy ža do va� pot reb né in for má cie od vý rob cov, do voz -

cov, do dá va te ¾ov ale bo pre dá va jú cich,
b) odo be ra� vý ro bok ale bo vzor ku zo sé rie vý rob kov

a po dro bo va� ich kon tro le bez peč nos ti,
c) po su dzo va�, či vý ro bok, kto rý má by� uve de ný do

pre daja, ob sa hu je upo zor ne nia na ri zi ká, kto ré  po -
užitie vý rob ku môže vy vo la�,

d) in for mo va� včas a vhod ným spô so bom oso by, kto ré
môžu by� vy sta ve né ri zi ku vy vo la né mu vý rob kom,

e) za ká za� po dobu pot reb nú na vy ko na nie kon tro ly
uve de nie vý rob ku ale bo sé rie vý rob kov do obe hu, ich 
pre zen tá ciu, po nu ku ale bo pre daj, ak exis tu jú odô -
vod ne né in for má cie, že vý ro bok je ne bez peč ný,

f) za ká za� uve de nie vý rob ku ale bo sé rie vý rob kov do
obe hu, ich pre zen tá ciu, po nu ku ale bo pre daj, ak
bolo pre u ká za né, že sú ne bez peč né,

g) na ria di� oka mžité stiah nu tie vý rob ku ale bo sé rie vý -
rob kov z obe hu, ak sú ne bez peč né a boli uve de né do
obe hu; ak je to pot reb né, na ria di� aj ich zni če nie,
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h) na ria di� vý rob co vi, do voz co vi, do dá va te ¾o vi ale bo
pre dá va jú ce mu po vin nos� pre vzia� na spä� ne bez -
peč ný vý ro bok od spot re bi te ¾a.

(4) Pos tup or gá nov do zo ru a kon tro ly pod ¾a od se ku 3
je mož né uplat ni� ok rem vý rob cu, do voz cu, do dá va te ¾a
ale bo pre dá va jú ce ho aj voči všet kým ïal ším dotk nu -
tým oso bám, kto ré vý ro bok na do bud nú ako sú čas�
veci.

(5) Or gá ny do zo ru a kon tro ly môžu za ká za� uve de nie
vý rob ku do obe hu ale bo jeho pre daj ale bo na ria di�
 okamžité stiah nu tie vý rob ku z obe hu, ale bo spät né
pre vza tie vý rob ku aj vte dy, ak je pre u ká za né, že na -
priek zho de vý rob ku s po žia dav ka mi na jeho bez peč -
nos� pod ¾a § 6a je vý ro bok ne bez peč ný.

(6) Za mest nan ci or gá nov do zo ru a kon tro ly sú po vin -
ní za cho vá va� ml čan li vos� o všet kých sku toč nos tiach,
o kto rých sa doz ve de li pri vý ko ne do zo ru ale bo kon tro ly 
pod ¾a toh to zá ko na, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

(7) Op rav né pros tried ky pro ti roz hod nu tiam or gá nov
do zo ru a kon tro ly vy da né pod ¾a od se ku 3 písm. f) až h)
a od se ku 5 ne ma jú od klad ný úči nok.

(8) Or gá ny do zo ru a kon tro ly sú po vin né zve rej ňo va�
prá vo plat né roz hod nu tia vy da né na zá kla de toh to zá -
ko na. Or gá ny do zo ru a kon tro ly mu sia dba�, aby sa pri
zve rej ňo va ní za cho va lo prá vo pod ni ka te ¾ov na ochra nu 
ich ob chod né ho ta jom stva a dô ver ných in for má cií. Po -
vin nos� zve rej ne nia je spl ne ná uve rej ne ním roz hod nu tí 
na sle du jú ci deň po na do bud nu tí ich prá vo plat nos ti na
dobu 6 me sia cov na ofi ciál nej in ter ne to vej strán ke or -
gá nov do zo ru a kon tro ly a sprí stup ne ním prá vo plat -
ných roz hod nu tí na út va roch ur če ných prí sluš ným or -
gá nom do zo ru a kon tro ly.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 13b znie:
„13b) § 3 zá ko na č. 128/2002 Z. z. o štát nej kon tro le vnú tor né ho

trhu vo ve ciach ochra ny spot re bi te ¾a a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 284/2002 Z. z.
§ 64 a 65 zá ko na č. 140/1998 Z. z. o lie koch a zdra vot níc kych
po môc kach, 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
a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 220/1996 Z. z. o re kla me v zne ní ne skor ších
pred pi sov.
§ 8, 9, 11 a 13 zá ko na č. 488/2002 Z. z. o ve te ri nár nej
sta rost li vos ti a o zme ne nie ktorých zá ko nov.“.

18. § 23 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 23

Ozna mo va cia po vin nos�
vo ve ciach bez peč nos ti vý rob kov

(1) Or gá ny do zo ru a kon tro ly sú po vin né ozná mi� vý -
skyt ne bez peč ných vý rob kov mi nis ter stvu. Mi nis ter -
stvo je no ti fi kač ným or gá nom Slo ven skej re pub li ky
sys té mu pre rých lu vý me nu in for má cií s or gán mi Eu -
róp skej únie v si tu á ciách váž ne ho a bez pros tred né ho
ri zi ka pre bez peč nos� a ochra nu zdra via spot re bi te ¾ov
vy plý va jú ce ho z ne po tra vi nár skych vý rob kov (RA PEX).

(2) Ak ri zi ko vy plý va jú ce z ne bez peč né ho ne po tra vi -
nár ske ho vý rob ku môže pre siah nu� úze mie Slo ven skej
re pub li ky, mi nis ter stvo je po vin né bez od klad ne in for -
mo va� o vý sky te ta ké ho to vý rob ku Ko mi siu.

(3) Ak Ko mi sia do ru čí mi nis ter stvu roz hod nu tie o vý -
sky te ne bez peč né ho ne po tra vi nár ske ho vý rob ku v nie -
ktorom z člen ských štá tov Eu róp skej únie, mi nis ter -
stvo ho do ru čí bez zby toč né ho od kla du prí sluš né mu
or gá nu do zo ru a kon tro ly. Or gán do zo ru a kon tro ly v le -
ho te 20 ka len dár nych dní, ak Ko mi sia ne ur čí inú le ho -
tu, za ká že uve de nie vý rob ku do obe hu ale bo na ria di
stiah nu tie vý rob ku z obe hu v Slo ven skej re pub li ke.

(4) Mi nis ter stvo vše obec ne zá väz ným práv nym pred -
pi som usta no ví pos tup, ob sah a for mu za bez pe če nia
sys té mu rých lej vý me ny in for má cií o vý sky te ne bez peč -
né ho ne po tra vi nár ske ho vý rob ku.

(5) Usta no ve nia od se kov 1 až 3 sa ne vz�a hu jú na lie -
ky a lie či vá a na ozna mo va nie ne hôd, po rúch a zly ha ní
zdra vot níc kych po mô cok pod ¾a oso bit ných pred pi -
sov.13c)

(6) Za mest nan ci or gá nov do zo ru a kon tro ly sú po vin -
ní za cho vá va� ml čan li vos� o in for má ciách zís ka ných
v rám ci ich pô sob nos ti v ob las ti bez peč nos ti vý rob kov
s vý nim kou in for má cií, kto ré mu sia by� zve rej ne né
v zá uj me ochra ny zdra via a bez peč nos ti spot re bi te -
¾ov.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 13c znie:
„13c) Zá kon č. 140/1998 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

19. Za § 23a sa vkla da jú § 23b a 23c, kto ré vrá ta ne
nad pisov zne jú:

„§ 23b

Úlo hy a opráv ne nia col ných or gá nov a or gá nov
do zo ru a kon tro ly z h¾a di ska bez peč nos ti vý rob kov

(1) Col né or gá ny kon tro lu jú pri vý rob koch na vrh nu -
tých k pre pus te niu do col né ho re ži mu vo¾ ný obeh,14a) či
a) vý ro bok ale bo sé ria vý rob kov nemá zna ky, kto ré

 odôvodňujú po do zre nie váž ne ho a bez pros tred né ho
ohroz e nia zdra via a bez peč nos ti pri po u ži tí toh to vý -
rob ku za bež ných a pred ví da te¾ ných pod mie nok, a

b) k vý rob ku je pri po je ná sprie vod ná do ku men tá cia
pod ¾a § 9 ods. 1.

(2) Ak col ný or gán zis tí, že vý ro bok ale bo sé ria vý rob -
kov ne spĺ ňa po žia dav ky pod ¾a od se ku 1, col ný or gán
pre ru ší ko na nie o pre pus te ní vý rob ku do col né ho re ži -
mu vo¾ ný obeh a ihneï po žia da prí sluš ný or gán do zo ru
a kon tro ly o zá väz né sta no vi sko. Pro ti roz hod nu tiu
o pre ru še ní ko na nia nie je prí pust ný op rav ný pros trie -
dok.

(3) Ak or gán do zo ru a kon tro ly zis tí, že vý ro bok zod -
po ve dá bez peč nost ným po žia dav kám pod ¾a toh to zá ko -
na, vydá o tom pre col ný or gán zá väz né sta no vi sko. Ak
col ný or gán ne do sta ne do troch pra cov ných dní po pre -
ru še ní ko na nia o pre pus te ní vý rob ku do re ži mu vo¾ ný
obeh žiad ne vy roz u me nie, má sa za to, že vý ro bok je
bez peč ný.

(4) Ak or gán do zo ru a kon tro ly zis tí, že vý ro bok je ne -
bez peč ný, vydá o tom pre col ný or gán zá väz né  stano -
visko. Col ný or gán roz hod ne o ne pre pus te ní vý rob ku
do col né ho re ži mu vo¾ ný obeh a pri po jí k sprie vod nej
do ku men tá cii k to mu to vý rob ku do lož ku s tex tom: „Ne -
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bez peč ný vý ro bok — ne pre pus te né do col né ho re ži mu
vo¾ ný obeh“.8b)

(5) Ak or gán do zo ru a kon tro ly zis tí, že vý ro bok ne -
spĺ ňa po žia dav ky uve de né v od se ku 1 písm. b), vydá
o tom pre col ný or gán zá väz né sta no vi sko. Col ný or gán
pri po jí k sprie vod nej do ku men tá cii k to mu to vý rob ku
do lož ku s tex tom: „Vý ro bok nie je v zho de — ne pre pus te -
né do col né ho re ži mu vo¾ ný obeh“.8b)

(6) Ak ide o vý ro bok pod lie ha jú ci ska ze, sú or gá ny
do zo ru a kon tro ly a col né or gá ny po vin né za bez pe či�,
aby pod mien ky na jeho skla do va nie zod po ve da li po va -
he vý rob ku a mi ni ma li zo va li prí pad né ško dy na ná kla -
dy vý rob cu, do voz cu ale bo do dá va te ¾a.

§ 23c

In for mač ná po vin nos�

(1) Mi nis ter stvo in for mu je Ko mi siu o or gá noch, kto ré 
sú zod po ved né za vy ko ná va nie do zo ru a kon tro ly na
vnú tor nom trhu v Slo ven skej re pub li ke.

(2) Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky in for -
mu je Ko mi siu o ur če ní špe cia li zo va ných miest col né ho
od ba ve nia pre kon tro ly ur če ných vý rob kov, ak bude
roz hod nu té o pot re be ta ké ho to po stu pu, o  po dro bnos -
tiach ozna čo va nia a o sprie vod nej do ku men tá cii vý rob -
kov, kto ré budú pod lie ha� kon tro le.“.

Po známka pod čia rou k od kazu 14a znie:
„14a) § 5 ods. 3 zá ko na č. 199/2004 Z. z. Col né ho zá ko na

a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

20. V § 24 ods. 1 pr vej vete sa slo vá „500 000 Kčs“ na -
hrá dza jú slo va mi „2 000 000 Sk“ a v dru hej vete sa slo -
vá „1 000 000 Kčs“ na hrá dza jú slo va mi „5 000 000 Sk“.

21. V § 24 ods. 2 pr vej vete sa slo vo „Kčs“  na hrá dza
slo vom „Sk“.

22. V § 24 od sek 6 znie:
„(6) Pri ur če ní výš ky po ku ty sa pri hlia da naj mä na

cha rak ter pro ti práv ne ho ko na nia, zá važ nos� veci, spô -
sob, dĺž ku tr va nia a ná sled ky po ru še nia po vin nos ti
a mie ru za vi ne nia.“.

23. V § 25 sa od kaz 15 na hrá dza od ka zom 2.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 15 sa vy púš �a.

24. Nad pis § 26 znie: „Opráv ne nia voči or gá nom ve -
rej nej sprá vy a sú dom“.

25. V § 26 od se ky 2 a 3 zne jú:
„(2) Zdru že nia sú opráv ne né spo lu pra co va� s prí -

sluš ný mi or gán mi štát nej sprá vy pri tvor be a kon tro le
spot re bi te¾ skej po li ti ky a zú čas tňo va� sa na tvor be
práv nych pred pi sov vo ve ciach ochra ny spot re bi te ¾a.

(3) Pro ti po ru še niu práv a po vin nos tí usta no ve ných
tým to zá ko nom a oso bit ný mi pred pis mi14d) môže sa
spot re bi te¾ pro ti po ru ši te ¾o vi na súde do má ha�, aby sa
zdr žal ko na nia a od strá nil pro ti práv ny stav. Toto prá vo
môže uplat ni� aj zdru že nie.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 14d znie:
„14d) Na prí klad Ob čian sky zá kon ník, zá kon č. 258/2001 Z. z.

o spot re bi te¾ ských úve roch a o zme ne a do pl ne ní zá ko na
Slo ven skej ná rod nej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej
obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov, zákon
č. 128/2002 Z. z., zá kon č. 281/2001 Z. z. o zá jaz doch,
pod mien kach pod ni ka nia ces tov ných kan ce lá rií a ces tov ných
agen túr a o zme ne a do pl ne ní Ob čian ske ho zá kon ní ka v zne ní 
ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 108/2000 Z. z. o ochra ne
spot re bi te ¾a pri po do mo vom predaji a zá siel ko vom pre daji,
zá kon č. 147/2001 Z. z. o re kla me a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov.“.

26. § 26 sa do pĺ ňa od sek mi 4 a 5, kto ré zne jú:
„(4) Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod po ru je čin nos�

mi mo vlád nych or ga ni zá cií, kto ré re pre zen tu jú zá uj my
spot re bi te ¾a za me ra né na
a) na po má ha nie pri pre sa dzo va ní eko no mic kých zá -

uj mov a práv spot re bi te ¾ov vy ko ná va ním prie sku -
mov vrá ta ne prie sku mu prob lé mov spot re bi te ¾ov
a vy hod no co va ním pre sa dzo va nia práv spot re bi te -
¾ov,

b) mo ni to ro va nie vše obec ných zmluv ných pod mie nok
v spot re bi te¾ ských zmlu vách,

c) re pre zen tá ciu spot re bi te ¾ov v zá uj mo vých zmie ro va -
cích fó rach a or gá noch,

d) ini cio va nie ro ko va ní a čin nos tí ovplyv ňu jú cich le -
gis la tív ne úpra vy v zá uj me ochra ny práv spot re bi -
te ¾ov,

e) mo ni to ro va nie im ple men tá cie spot re bi te¾ skej po li ti -
ky a jej uplat ňo va nie v pra xi,

f) vy dá va nie pe rio dík a pub li ká cií za obe ra jú cich sa
spot re bi te¾ skou po li ti kou, tes to va ním to va rov a uve -
rej ňo va ním skú se nos tí z čin nos ti spot re bi te¾ ských
or ga ni zá cií,

g) pre vádz ko va nie kon zul tač ných kan ce lá rií pos ky tu -
jú cich spot re bi te ¾om in for má cie a po ra den stvo,

h) or ga ni zo va nie vzde lá va nia v ob las ti ochra ny spot re -
bi te ¾a,

i) účas� na ak ti vi tách me dzi ná rod ných or ga ni zá cií
v zá uj me ochra ny práv spot re bi te ¾a.

(5) Mi nis ter stvo v sú la de so zá ko nom o štát nom
roz po čte pos kyt ne do tá cie na čin nos ti mi mo vlád nych 
or ga ni zá cií uve de ných v zá ko ne.2) Žia dos ti o do tá ciu
pred kla da jú or ga ni zá cie na mi nis ter stvo do 30. ok -
tób ra. Vy hod no te nie žia dos tí a pod pí sa nie zmlu vy
o pri de le ní do tá cie sa usku toč ní do kon ca ka len dár -
ne ho roka pre na sle du jú ci ka len dár ny rok. Do tá cia
bude po krý va� mi ni mál ne 50 % pri me ra ných ná kla -
dov na pro jekt.“.

27. V § 26a sa vy púš �a slo vo „bez plat ne“.

28. § 28 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 28

Vz�ah k správ ne mu po riad ku

Vše obec né pred pi sy o správ nom ko na ní sa ne vz�a hu -
jú na roz ho do va nie pod ¾a § 22 ods. 6.“.
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29. Za § 28 sa vkla da jú § 28a a 28b, kto ré vrá ta ne
nad pi su zne jú:

„Zá ve reč né usta no ve nia

§ 28a

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp -
skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de né v prí lo -
he.

„§ 28b

Zru šu je sa:

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 274/1993
Z. z. o vy me dze ní pô sob nos ti or gá nov vo ve ciach ochra ny
spot re bi te ¾a v zne ní zá ko na č. 310/1999 Z. z., zá ko na
č. 128/2002 Z. z. a zá ko na č. 414/2002 Z. z.“.

30. Prí lo ha znie:

„Prí lo ha                            
k zá ko nu č. 634/1992 Zb.

Zoz nam pre be ra ných práv nych ak tov Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie

1. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o vše obec nej bez peč nos ti vý rob kov
(Ú. v. ES L 011, 15. 01. 2002).

2. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 98/27/ES z 19. mája 1998 o pred bež ných opat re niach na ochra nu
spot re bi te¾ ských zá uj mov (Ú. v. ES L 166, 11. 06. 1998) v zne ní
smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu a Rady 99/44/ES (Ú. v. ES L 171, 07. 07. 1999),
smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2000/31/ES (Ú. v. ES L 178, 17. 07. 2000),
smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2002/65/ES (Ú. v. ES L 271, 03. 10. 2002).“.

Čl. II

Zá kon č. 128/2002 Z. z. o štát nej kon tro le vnú tor né -
ho trhu vo ve ciach ochra ny spot re bi te ¾a a o zme ne a do -
pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 284/2002
Z. z. a zá ko na č. 22/2004 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

V § 3 ods. 2 sa za slo vo „sprá vy“ vkla da jú slo vá „pod -
ria de ným Mi nis ter stvu hos po dár stva Slo ven skej re -
pub li ky“.

Čl. III

Zá kon č. 294/1999 Z. z. o zod po ved nos ti za ško du
spô so be nú vad ným vý rob kom sa mení tak to:

V § 1 ods. 2 sa suma „5 000 Sk“ na hrá dza su mou
„20 000 Sk“.

Čl. IV

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. sep tem bra 2004.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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452

Z Á K O N

z 30. júna 2004

o ná hrad nom vý živ nom

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

§ 1

Pred met úpra vy

Ten to zá kon upra vu je
a) práv ne vz�a hy pri pos ky to va ní ná hrad né ho vý živ né ho

pre die �a,
b) ko na nie o ná hrad nom vý živ nom,
c) ko na nie o uplat ne ní ná hra dy za pos kyt nu té ná hrad né 

vý živ né.

§ 2

Vy me dze nie poj mov

Na úče ly toh to zá ko na
a) ná hrad né vý živ né je suma pos kyt nu tá štá tom na za -

bez pe če nie vý ži vy opráv ne nej oso by v prí pa de, ak si
vy ži vo va ciu povinnos�1) ne pl ní po vin ná oso ba,

b) opráv ne ná oso ba je die �a, kto ré mu bolo pri zna né vý -
živ né prá vo plat ným roz hod nu tím súdu ale bo sú dom
schvá le nou do ho dou,

c) po vin ná oso ba je ro dič die �a �a, ale bo iná fy zic ká oso -
ba, kto rej bola prá vo plat ným roz hod nu tím súdu ale bo 
sú dom schvá le nou do ho dou ulo že ná po vin nos� pla ti�
vý živ né die �a �u,

d) žia da te¾ je ro dič, opráv ne ná oso ba, iná fy zic ká oso ba
ale bo práv nic ká oso ba, kto rej má po vin ná oso ba  po -
d¾a prá vo plat né ho roz hod nu tia súdu ale bo sú dom
schvá le nej do ho dy pla ti� vý živ né pre opráv ne nú oso -
bu,

e) pe ná le je 25 % sumy pos kyt nu té ho ná hrad né ho vý živ -
né ho za prí sluš ný me siac, kto ré prí sluš ný or gán vy -
má ha spo lu s ná hra dou za pos kyt nu té ná hrad né vý -
živ né.

§ 3

Ná rok na ná hrad né vý živ né

(1) Pod mien ky ná ro ku na ná hrad né vý živ né sú:
a) ne pla te nie vý živ né ho v pl nej výš ke po vin nou oso bou

v le ho te a spô so bom tak, ako je upra ve ná splat nos�
jed not li vých splá tok vý živ né ho prá vo plat ným roz hod -
nu tím súdu ale bo sú dom schvá le nou do ho dou naj -

me nej za tri po sebe na sle du jú ce me sia ce od splat nos -
ti po sled nej splát ky vý živ né ho a pla te nie vý živ né ho
ne mož no za bez pe či� vý ko nom roz hod nu tia,2)

b) riad ne pl ne nie po vin nej škol skej do chádz ky opráv ne -
nou oso bou,

c) ne po sky to va nie dáv ky v hmot nej nú dzi ale bo prí spev -
ku k dáv ke v hmot nej nú dzi pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su,3)

d) tr va lý po byt opráv ne nej oso by na úze mí Slo ven skej
re pub li ky.

(2) Pod mien ky za bez pe če nia pla te nia vý živ né ho vý ko -
nom roz hod nu tia sa po va žu jú na úče ly od se ku 1 za spl -
ne né aj vte dy, ak žia da te¾ po dal ná vrh na vý kon roz hod -
nu tia zráž ka mi zo mzdy a tie to sa ne re a li zu jú ale bo sa ich 
rea li zá cia skon či la z dô vo du stra ty za mest na nia po vin -
nej oso by.

(3) Pod mien ka za bez pe če nia pla te nia vý živ né ho sa po -
va žu je za spl ne nú aj vte dy, ak žia da te¾ podá ná vrh na vý -
kon roz hod nu tia naj ne skôr v deň po da nia žia dos ti o ná -
hrad né vý živ né.

(4) Pod mien ka pod ¾a od se ku 1 písm. b) sa po va žu je za
spl ne nú, ak opráv ne ná oso ba skon či la po vin nú škol skú
do chádz ku.

(5) Ná hrad né vý živ né sa pos kyt ne, len ak prí jem žia da -
te ¾a a fy zic kých osôb, kto rých príj my sa po su dzu jú spo -
loč ne pod ¾a oso bit né ho pred pi su,4) nie je vyš ší ako
2,2-násobku sumy ži vot né ho mi ni ma žia da te ¾a a súm ži -
vot né ho mi ni ma fy zic ké ho osôb, kto rých príj my sa po su -
dzu jú spo loč ne pod ¾a oso bit né ho pred pi su.4) Do úhrnu
príj mov žia da te ¾a a fy zic kých osôb, kto rých príj my sa po -
su dzu jú spo loč ne pod ¾a oso bit né ho pred pi su,4) sa ne za -
hŕ ňa prí jem po vin nej osoby.

§ 4

Výš ka ná hrad né ho vý živ né ho

(1) Ná hrad né vý živ né sa pos ky tu je žia da te ¾o vi vo výš ke 
ur če nej prá vo plat ným roz hod nu tím súdu ale bo vo výš ke
sú dom schvá le nej do ho dy, naj viac však vo výš ke
1,2-násobku sumy ži vot né ho mi ni ma pre ne za o pat re né
die �a ur če né oso bit ným pred pi som.4)

(2) Ak si po vinná oso ba ne pl ní vy ži vo va ciu po vin nos�
čias toč ne, ná hrad né vý živ né sa pos kyt ne vo výš ke ne za -
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1) § 85 a 88 Zá ko na o ro di ne.
2) § 41 ods. 2 a § 42 ods. 2 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 233/1995 Z. z. o súd nych exe kú to roch a exe kuč nej čin nos ti

(Exe kuč ný po ria dok) a o zme ne a do pl ne ní ïal ších zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
§ 274  Občianskeho súdneho poriadku.

3)  Zá kon č. 599/2003 Z. z. o po mo ci v hmot nej  nú dzi a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
4) Zá kon  č. 601/2003 Z. z. o ži vot nom mi ni me a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne ní   neskorších predpisov.



pla te né ho vý živ né ho. Ob me dze nie ma xi mál nej výš ky ná -
hrad né ho vý živ né ho pod ¾a od se ku 1 tým to nie je dotk nu -
té.

Ko na nie o ná hrad nom vý živ nom

§ 5

(1) Účast ník mi ko na nia o ná hrad nom vý živ nom sú:
a) žia da te¾,
b) opráv ne ná oso ba,
c) po vin ná oso ba.

(2) Na ko na nie a roz ho do va nie o ná hrad nom vý živ nom
je prí sluš ný úrad prá ce, so ciál nych vecí a rodiny5) pod ¾a
mies ta tr va lé ho po by tu opráv ne nej oso by (ïa lej len „prí -
sluš ný or gán“).

§ 6

(1) Žia da te¾ si môže uplat ni� ná rok na ná hrad né vý živ -
né po da ním pí som nej žia dos ti o ná hrad né vý živ né (ïa lej
len „žia dos�“).

(2) Zo žia dos ti mu sí by� zrej mé, že sa žia da te¾ do má ha
vy pla te nia ná hrad né ho vý živ né ho a v akej sume. Žia dos�
musí ob sa ho va� tie to prí lo hy:
a) prá vo plat né roz hod nu tie súdu ale bo sú dom schvá le -

nú do ho du, kto rým bo la po vin nej oso be ur če ná po vin -
nos� pla ti� opráv ne nej oso be vý živ né, ale bo osved če nú 
kó piu roz hod nu tia ale bo do ho dy,

b) po tvr de nie prí sluš né ho súdu, že žia da te¾ sa ná vr hom
na vý kon roz hod nu tia do má hal pla te nia vý živ né ho,
a to naj ne skôr v deň po da nia žia dos ti o ná hrad né vý -
živ né,

c) po tvr de nie ško ly o tom, že si opráv ne ná oso ba riad ne
plní po vin nú škol skú do chádz ku, ale bo po tvr de nie
za ria de nia, v kto rom sa opráv ne ná oso ba pri pra vu je
na bu dú ce po vo la nie, o tom, že sa opráv ne ná oso ba
riad ne pri pra vu je na bu dú ce po vo la nie; to ne pla tí
v prí pa de pod ¾a § 3 ods. 4,

d) po tvr de nie o príj me žia da te ¾a a fy zic kých osôb, kto -
rých príj my sa spo loč ne po su dzu jú.

§ 7

(1) Prí sluš ný or gán vy zve po vin nú oso bu, aby sa k žia -
dos ti vy jad ri la v le ho te, kto rú jej určí. Le ho ta ne smie by�
dlh šia ako 15 dní.

(2) Ak po vin ná oso ba v le ho te ur če nej pod ¾a od se ku 1
pre u ká že za pla te nie vý živ né ho vo výš ke ur če nej prá vo -
plat ným roz hod nu tím súdu ale bo vo výš ke sú dom
schvá le nej do ho dy, prí sluš ný or gán ko na nie o pos kyt nu -
tie ná hrad né ho vý živ né ho za sta ví.

(3) Ak sa po vinná oso ba v le ho te ne vy jad rí ale bo ak sa
vy jad rí, ale ne pre u ká že za pla te nie vý živ né ho v pl nej výš -
ke ur če nej prá vo plat ným roz hod nu tím súdu ale bo v pl -

nej výš ke sú dom schvá le nej do ho dy a ak sú spl ne né pod -
mien ky pod ¾a § 3 ods. 1 až 5, prí sluš ný or gán roz hod ne
pod ¾a § 9.

§ 8

In for mač ná po vin nos�

(1) Žia da te¾ a po vin ná oso ba in for mu jú prí sluš ný or -
gán o kaž dej zme ne sku toč nos ti, kto rá je pod ¾a toh to zá -
ko na roz ho du jú ca na vy plá ca nie ná hrad né ho vý živ né ho
bez zby toč né ho od kla du, naj ne skôr do ôs mich dní odo
dňa zme ny sku toč nos ti. Ne spl ne nie tej to po vin nos ti zo
stra ny žia da te ¾a je dô vo dom na za sta ve nie vý pla ty ná -
hrad né ho vý živ né ho.

(2) Ško la ale bo za ria de nie, v kto rej si opráv ne ná oso ba
pl ní po vin nú škol skú do chádz ku ale bo sa ïa lej pri pra -
vu je na bu dú ce po vo la nie, in for mu je prí sluš ný or gán
o zá važ ných ne dos tat koch v pl ne ní jej škol skej do chádz -
ky ale bo do chádz ky do toh to za ria de nia. In for má cie sa
po dá va jú naj mä o tom, že opráv ne ná oso ba skon či la do -
chádz ku, ale bo v  škol skej do chádz ke po kra ču je v inej
ško le ale bo za ria de ní. Rov na ko obec in for mu je o sku toč -
nos ti, že opráv ne nej oso be nie je pos ky to va ná riad na sta -
rost li vos� fy zic kou oso bou, kto rá po be rá ná hrad né vý živ -
né.

(3) Oso by uve de né v od se ku 1, ak sú po žia da né o in for -
má ciu, túto pos kyt nú v le ho te pia tich dní od po žia da nia.

(4) Ak prí sluš ný or gán roz ho dol o pos kyt nu tí ná hrad -
né ho vý živ né ho, podá pod net or gá nom čin ným v trest -
nom konaní6) na za ča tie trest né ho stí ha nia po vin nej oso -
by pre za ne dba nie po vin nej vý ži vy.

(5) Ak prí sluš ný or gán vy má ha pos kyt nu té ná hrad né
vý živ né a pe ná le pod ¾a me dzi ná rod ných do ho vo rov,7) je
po vin ný in for mo va� Cen trum pre me dzi ná rod nop ráv nu
ochra nu detí a mlá de že.8)

(6) Da ňo vé úra dy sú po vin né pos kyt nú� na po žia da nie
prí sluš né ho or gá nu in for má cie o ma jet ku, ma jet ko vých
hod no tách a príj moch po vin nej osoby na účely za bez pe če -
nia ná ro ku štá tu na ná hra du za pos kyt nu té vý živ né a pe -
ná le. In for má cie pos kyt ne da ňo vý úrad do 30 dní od po žia -
da nia.

(7) Ak prí sluš ný or gán roz hod ne pod ¾a § 9 a 12, je po -
vin ný in for mo va� prí sluš ný súd o pre cho de ná ro ku
opráv ne né ho na vý živ né na štát.

§ 9

Pos ky to va nie ná hrad né ho vý živ né ho
a pre chod ná ro ku opráv n enej osoby

(1) Ná hrad né vý živ né sa pos ky tu je na zá kla de prá vo -
plat né ho roz hod nu tia prí sluš né ho or gá nu o pri zna ní ná -
hrad né ho vý živ né ho. Ná hrad né vý živ né sa pos ky tu je me -
sač ne po za du, naj skôr od pr vé ho dňa v me sia ci, v kto rom 
žia da te¾ po dal žia dos�.
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5) Zá kon  č.  453/2003 Z. z. o or gá noch štát nej sprá vy v ob las ti so ciál nych vecí, ro di ny a slu žieb za mest na nos ti a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 5/2004 Z. z.

6) § 12 Trest né ho po riad ku.
7) Vy hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 33/1959 Zb. o Do ho vo re o vy má ha ní vý živ né ho v cu dzi ne.
8) § 65 ods. 2 zá ko na č. 195/1998 Z. z. o so ciál nej po mo ci v zne ní ne skor ších pred pi sov.



(2) Ak žia da te¾ o to vý slov ne po žia da, ná hrad né vý živ né 
sa pos kyt ne aj za tri ka len dár ne me sia ce pred chá dza jú ce 
ka len dár ne mu me sia cu, v kto rom bola žia dos� po da ná.

(3) Prí sluš ný or gán vy plá ca žia da te ¾o vi ná hrad né vý živ -
né naj ne skôr do kon ca ka len dár ne ho me sia ca na sle du jú -
ce ho po ka len dár nom me sia ci, za kto rý žia da te ¾o vi vzni kol
ná rok na ná hrad né vý živ né, na účet v ban ke ale bo v po boč -
ke za hra nič nej ban ky,9) kto rá  má po vo le nie pô so bi� ako
ban ka na úze mí Slo ven skej re pub li ky, ale bo na žia dos� žia -
da te ¾a vy plá ca ná hrad né vý živ né v ho to vos ti. Ak žia da te¾
pí som ne po žia da o zme nu spô so bu vy plá ca nia ná hrad né -
ho vý živ né ho, prí sluš ný or gán je po vin ný žia dos ti vy ho vie�.
Ná hrad né vý živ né sa ne vy plá ca do cu dzi ny.

(4) Pos kyt nu tím ná hrad né ho vý živ né ho ná rok opráv -
ne nej oso by na vý živ né pre chá dza na štát, a to do výš ky
pos kyt nu té ho ná hrad né ho vý živ né ho.10)

(5) Pos kyt nu tím ná hrad né ho vý živ né ho vzni ká po vin nej
oso be po vin nos� za pla ti� štá tu pe ná le vo výš ke 25 %  po -
skytnutého ná hrad né ho vý živ né ho. Prí sluš ný or gán môže
zo so ciál nych dô vo dov od pus ti� plat bu pe ná le do času, keï
dô jde k úpra ve so ciál nych po me rov po vin nej oso by.

(6) Prís luš ný or gán si uplat ňu je ná hra du za pos kyt nu -
té ná hrad né vý živ né a pe ná le od po vin nej oso by roz hod -
nu tím pod ¾a § 12.

§ 10

Roz hod nu tie o za sta ve ní vý pla ty
ná hrad né ho vý živ né ho a roz hod nu tie
o zme ne výš ky ná hrad né ho vý živ né ho

(1) Prí sluš ný or gán roz hod ne o za sta ve ní vý pla ty ná -
hrad né ho vý živ né ho,
a) ak sa zme nia sku toč nos ti roz ho du jú ce na pos ky to va -

nie ná hrad né ho vý živ né ho,
b) ak žia da te¾ ne spl nil po vin nos� pod ¾a § 8 ods. 1 ale bo
c) na žia dos� žia da te ¾a.

(2) Pos ky to va nie ná hrad né ho vý živ né ho sa za sta ví od
pr vé ho dňa ka len dár ne ho me sia ca, v kto rom prí sluš ný
or gán roz ho dol pod ¾a od se ku 1 o za sta ve ní vý pla ty ná -
hrad né ho vý živ né ho.

(3) Prí sluš ný or gán roz hod ne o zme ne výš ky ná hrad -
né ho vý živ né ho, ak sa zme nia sku toč nos ti roz ho du jú ce
na ur če nie výš ky ná hrad né ho vý živ né ho, naj mä prá vo -
plat né roz hod nu tie súdu ale bo sú dom schvá le ná do ho -
da. O zme ne roz hod ne prí sluš ný or gán odo dňa, v kto rom 
na sta la zme na sku toč nos tí roz ho du jú cich na ur če nie
výš ky ná hrad né ho vý živ né ho.

(4) Od vo la nia po da né pro ti roz hod nu tiam vy da ným
pod ¾a od se kov 1 a 3 ne ma jú od klad ný úči nok.

§ 11

Vrá te nie ná hrad né ho vý živ né ho

Ak prí sluš ný or gán roz hod ne o za sta ve ní vý pla ty ná -
hrad né ho vý živ né ho pod ¾a § 10 ods. 1 písm. a),  b), ale bo
roz hod ne o zme ne výš ky ná hrad né ho vý živ né ho pod ¾a
§ 10 ods. 3, sú čas ne roz hod ne aj o po vin nos ti žia da te ¾a
vrá ti� pos kyt nu té ná hrad né vý živ né ale bo jeho čas� za ob -
do bie, v kto rom mu ne pat ri lo. Ak po vý zve ne dô jde do 15
dní k vrá te niu ná hrad né ho vý živ né ho, kto ré žia da te ¾o vi
ne pat ri lo, prí sluš ný or gán môže túto po h¾a dáv ku za po čí -
ta� s ná hrad ným vý živ ným splat ným v ïal šom ob do bí.

§ 12

Ko na nie o ná hra de za pos kyt nu té
ná hrad né vý živ né a pe ná le

(1) Ak prí sluš ný or gán pos kyt ne ná hrad né vý živ né, sú -
čas ne uplat ní u po vinnej osoby ná hra du za pos kyt nu té
ná hrad né vý živ né a pe ná le.

(2) Prí sluš ný or gán vydá roz hod nu tie, kto rým ulo ží po -
vin nej oso be uhra di� ná hra du za pos kyt nu té ná hrad né
vý živ né a pe ná le vo výš ke pos kyt nu té ho ná hrad né ho vý -
živ né ho a pe ná le pod ¾a § 4 a § 9 ods. 4 a 5.

(3) Roz hod nu tie pod ¾a od se ku 2, pro ti kto ré mu ne bo lo
po da né od vo la nie, ale bo roz hod nu tie vy da né v od vo la com
ko na ní je prá vo plat né a vy ko na te¾ né. Také roz hod nu tie je
exe kuč ným ti tu lom pod ¾a oso bit ných pred pi sov.2)

§ 13

Spo loč né usta no ve nia

(1) Roz hod nu tia pod ¾a § 9 a § 12 ods. 2 vy dá va prí sluš -
ný or gán za celý ka len dár ny me siac. Prí sluš ný or gán
môže vy da� spo loč né roz hod nu tie za nie ko¾ ko ka len dár -
nych me sia cov.

(2) Na ko na nie a roz ho do va nie pod ¾a toh to zá ko na sa
vz�a hu jú vše obec né pred pi sy o správ nom ko na ní,11) ak
ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

(3) Uhra de ná ná hra da za pos kyt nu té ná hrad né vý živ -
né a pe ná le sú príj mom štát ne ho roz po čtu Slo ven skej re -
pub li ky.

§ 14

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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9) Zá kon č. 483/2001 Z. z. o ban kách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
10) § 101 Zá ko na o ro di ne.
11) Zá kon č. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní (správny poriadok) v zne ní ne skor ších pred pi sov.



453

Z Á K O N

z 30. júna 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 599/2003 Z. z. o po mo ci v hmot nej nú dzi
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov

a kto rým sa me nia a do pĺ ňa jú nie ktoré zá ko ny

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. 599/2003 Z. z. o po mo ci v hmot nej nú dzi
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko -
na č. 5/2004 Z. z. a zá ko na č. 191/2004 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 4 písm. c) sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá: „a de -
tí, kto rým sa vy plá ca in va lid ný dô cho dok pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su.17)“.

2. V § 5 ods. 4 sa za pís me no b) vkla da jú nové pís me -
ná c) až g), kto ré zne jú:
„c) 25 % z ma ter ské ho ur če né ho pod ¾a oso bit né ho pred -

pi su,8a)
d) 25 % z in va lid né ho dô chod ku ur če né ho pod ¾a oso bit -

né ho pred pi su,8b)
e) 25 % zo so ciál ne ho dô chod ku pri zna né ho z dô vo du in -

va li di ty,
f) 25 % zo si rot ské ho dô chod ku ur če né ho pod ¾a oso bit -

né ho pred pi su,8c)
g) 25 % z vdov ské ho dô chod ku ur če né ho pod ¾a oso bit -

né ho pred pi su,8d) ak vdo va do vŕ ši la dô chod ko vý vek,“.

Do te raj šie pís me ná c) až m) sa ozna ču jú ako pís me -
ná h) až s).

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 8a až 8d zne jú:
„8a) § 53 zá ko na č. 461/2003 Z. z.
8b) § 73 ods. 1 zá ko na č. 461/2003 Z. z.
8c) § 77 zá ko na č. 461/2003 Z. z.
8d) § 74 zá ko na č. 461/2003 Z. z.“.

3. V § 5 sa za od sek 4 vkla dá nový od sek 5, kto rý znie:
„(5) Za ob do bie dô chod ko vé ho po is te nia pod ¾a od se -

ku 4 písm. b) sa na úče ly toh to zá ko na po va žu je aj ob do -
bie ce lo den nej, osob nej a riad nej sta rost li vos ti o ob ča na
s �až kým zdra vot ným pos tih nu tím star šie ho ako 6 ro kov
veku, ak sa toto ob do bie ne kry je s ob do bím dô chod ko vé -
ho po is te nia.“.

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

4. V § 7 písm. c) sa slo vá „14 týž dňov“ na hrá dza jú slo -
va mi „31 týž dňov“.

5. V § 10 ods. 3 sa vy púš �a jú slo vá „písm. a) a c)“.

6. V § 12 sa za od sek 4 vkla dá nový od sek 5, kto rý znie:
„(5) Ob čan v hmot nej nú dzi, kto ré mu sa vy plá ca ro di -

čov ský prí spe vok pod ¾a oso bit né ho pred pi su,23a) má ná -

rok na ak ti vač ný prí spe vok, ak štu du je na stred nej ško le
ale bo na vy so kej ško le; to ne pla tí, ak ob čan zís kal vy so -
ko škol ské vzde la nie dru hé ho stup ňa.“.

Do te raj šie od se ky 5 až 11 sa ozna ču jú ako od se ky 6
až 12.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 23a znie:
„23a) Zá kon č. 280/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

 7. V § 12 ods. 6 pís me no a) znie:
„a) po čas zvy šo va nia kva li fi ká cie štú diom pod ¾a od se -

ku 3 písm. a), od se ku 4 písm. a) ale bo od se ku 5,“.

 8. V § 12 ods. 8 sa slo vá „od se ku 6“ na hrá dza jú slo va -
mi „od se ku 7“.

 9. V § 12 ods. 9 sa slo vá „Od sek 7“ na hrá dza jú slo va -
mi „Od sek 8“.

10. V § 12 ods. 10 sa slo vá „od se ku 7“ na hrá dza jú slo -
va mi „od se ku 8“.

11. V § 12 ods. 11 sa slo vá „od se kov 8 a 9“ na hrá dza jú
slo va mi „od se kov 9 a 10“.

12. V § 13 ods. 3 písm. a) sa za slo vá „ná jom com ro din -
né ho domu“ vkla da jú slo vá „ale bo ná jom com obyt nej
miest nos ti v za ria de ní ur če nom na tr va lé bý va nie“25b).

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 25b znie:
„25b) § 717 Ob čian ske ho zá kon ní ka.“.

13. V § 17 ods. 2 sa za slo vo „prí spev kov“ vkla da jú slo -
vá „ok rem jed no ra zo vej dáv ky v hmot nej nú dzi“.

14. V § 19 ods. 1 a 4 sa slo vá „pod ¾a § 12 ods. 8 a 9“ na -
hrá dza jú slo va mi „pod ¾a § 12 ods. 9 a 10“.

15. V § 23 písm. a) ôs mom bode sa slo vá „pod ¾a § 12
ods. 8 a 9“ na hrá dza jú slo va mi „pod ¾a § 12 ods. 9 a 10“.

16. V § 23 sa pís me no a) do pĺ ňa dva nás tym bo dom,
kto rý znie:
„12. o zúč to va ní dáv ky so ciál nej po mo ci s dáv kou a prí -

spev ka mi pod ¾a § 33 ods. 6 a § 33b.“.

17. V § 24 ods. 1 sa pís me no a) do pĺ ňa je de nás tym bo -
dom, kto rý znie:
„11. o zúč to va ní dáv ky so ciál nej po mo ci s dáv kou a prí -

spev ka mi pod ¾a § 33 ods. 6 a § 33b.“.

18. V § 24 ods. 2 písm. a) dru hom bode, štvr tom bode
a pia tom bode sa slo vá „pod ¾a § 12 ods. 8 a 9“ na hrá dza jú 
slo va mi „pod ¾a § 12 ods. 9 a 10“.
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19. V § 24 ods. 2 písm. f) sa slo vá „pod ¾a § 12 ods. 8 a 9“ 
na hrá dza jú slo va mi „pod ¾a § 12 ods. 9 a 10“.

20. V § 27 ods. 1 sa slo vá „pod ¾a § 12 ods. 8 a 9“ na hrá -
dza jú slo va mi „pod ¾a § 12 ods. 9 a 10“.

21. V § 28 ods. 1 sa slo vá „pod ¾a § 12 ods. 8 a 9“ na hrá -
dza jú slo va mi „pod ¾a § 12 ods. 9 a 10“.

22. Za § 33a sa vkla dá § 33b, kto rý znie:

„§ 33b

(1) Ak prí sluš ný or gán ne zúč to val dáv ku so ciál nej po -
mo ci pod ¾a § 33 ods. 6 do 31. au gus ta 2004, roz hod ne
o jej zúč to va ní s po sled nou vy pla te nou dáv kou a prí spev -
ka mi len do výš ky po sled nej vy pla te nej dáv ky a prí spev -
kov pod ¾a zá ko na účin né ho od 1. sep tem bra 2004.

(2) O žia dos tiach o po sú de nie hmot nej nú dze, za bez -
pe če nie zá klad ných ži vot ných pod mie nok a po mo ci
v hmot nej nú dzi, o kto rých prí sluš ný or gán prá vo plat ne
ne roz ho dol do 31. au gus ta 2004, sa roz ho du je pod ¾a
pred pi sov účin ných pred 1. sep tem brom 2004 a zá ro veň
prí sluš ný or gán pre hod no tí a roz hod ne z vlast né ho pod -
netu o dáv ke a prí spev koch pod ¾a zá ko na účin né ho od
1. sep tem bra 2004.

(3) Dáv ka a prí spev ky, o kto rých prí sluš ný or gán prá -
vo plat ne roz ho dol do 31. au gus ta 2004, sa vy pla tia
v sume, v kto rej pat ri li pod ¾a prá vo plat né ho roz hod nu -
tia, naj dlh šie do 31. au gus ta 2004.

(4) Prí sluš ný or gán pre hod no tí a roz hod ne z vlast né ho
pod netu o dáv ke a prí spev koch uve de ných v od se ku 3
naj ne skôr do 30. sep tem bra 2004 pod ¾a zá ko na účin né -
ho od 1. sep tem bra 2004.

(5) Na úče ly § 5 ods. 4 a 5 sa za ob do bie ce lo den nej,
osob nej a riad nej sta rost li vos ti o ob ča na s �až kým zdra -
vot ným pos tih nu tím po va žu je aj ob do bie pred 1. sep tem -
brom 2004.“.

Čl. II

Zá kon č. 195/1998 Z. z. o so ciál nej po mo ci v zne ní zá -
ko na č. 389/1998 Z. z., zá ko na č. 155/1999 Z. z., zá ko -
na č. 450/2000 Z. z., zá ko na č. 416/2001 Z. z., zá ko na
č. 567/2001 Z. z., zá ko na č. 507/2002 Z. z., zá ko na
č. 534/2002 Z. z., zá ko na č. 724/2002 Z. z., zá ko na
č. 453/2003 Z. z., zá ko na č. 599/2003 Z. z., zá ko na
č. 45/2004 Z. z., zá ko na č. 141/2004 Z. z., zá ko na
č. 191/2004 Z. z. a zá ko na č. 365/2004 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 64 ods. 4 sa suma „300 Sk“ na hrá dza su mou
„500 Sk“.

2. V § 64a sa za od sek 7 vkla dá nový od sek 8, kto rý
znie:

„(8) Pe ňaž ný prí spe vok za opat ro va nie pod ¾a od se kov 5 
až 7 sa zvy šu je o 1 500 Sk me sač ne, ak je ob ča nom s �až -
kým zdra vot ným pos tih nu tím jed no ale bo via ce ro ne za o -
pat re ných detí44) a fy zic ká oso ba uve de ná v od se ku 2
nemá v čase opat ro va nia prí jem pod ¾a oso bit né ho
predpisu44a) a ne po be rá dáv ky dô chod ko vé ho po is te nia
ale bo dáv ky vý slu ho vé ho za bez pe če nia.“.

Do te raj šie od se ky 8 až 13 sa ozna ču jú ako od se ky 9
až 14.

3. V § 64a ods. 9 sa na kon ci pri pá ja táto ve ta: „Krá te -
nie pe ňaž né ho prí spev ku za opat ro va nie pod ¾a od se -
ku 10 pr vej vety a dru hej vety sa ne po u ži je.“.

4. V § 64a ods. 10 sa slo vá „pod ¾a od se kov 5 až 8“ na -
hrá dza jú slo va mi „pod ¾a od se kov 5 až 7 a od se ku 9“.

5. V § 64a sa za od sek 10 vkla dá nový od sek 11, kto rý
znie:

„(11) Na úče ly zis �o va nia príj mu ob ča na s �až kým
zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a od se ku 10 sa za prí jem
ne po va žu je pe ňaž ný prí spe vok za opat ro va nie vo výš ke,
v kto rej bol pos ky to va ný fy zic kej oso be uve de nej v od se -
ku 2, ak sa prí jem tej to fy zic kej oso by započítava41aa)
s príj mom ob ča na s �až kým zdra vot ným pos tih nu tím.“. 

Do te raj šie od se ky 11 až 14 sa ozna ču jú ako od se ky 12
až 15.

6. V § 64a ods. 13 sa slo vá „pod ¾a od se kov 5 až 9“ na -
hrá dza jú slo va mi „pod ¾a od se kov 5 až 7, 9 a od se ku 10“.

7. Za § 110s sa vkla dá § 110t, kto rý znie:

„§ 110t

(1) O žia dos tiach o pos kyt nu tie pe ňaž ných prí spev kov
na kom pen zá ciu zvý še ných vý dav kov a pe ňaž né ho prí -
spev ku za opat ro va nie, kto ré boli po da né a o kto rých sa
prá vo plat ne ne roz hod lo do 31. au gus ta 2004, sa roz ho -
du je pod ¾a zá ko na účin né ho od 1. sep tem bra 2004, ak
ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

(2) Pe ňaž ný prí spe vok za opat ro va nie a pe ňaž ný prí -
spe vok na kom pen zá ciu zvý še ných vý dav kov, o kto rých
sa prá vo plat ne roz hod lo do 31. au gus ta 2004, prí sluš ný
or gán pre hod no tí a roz hod ne z vlast né ho pod netu o tých -
to pe ňaž ných prí spev koch pod ¾a zá ko na účin né ho od
1. sep tem bra 2004.

(3) V rám ci pre hod no te nia pod ¾a od se ku 2 prí sluš ný
or gán určí výš ku pe ňaž né ho prí spev ku za opat ro va nie
pod ¾a príj mu ob ča na s �až kým zdra vot ným pos tih nu tím
zis te né ho pod ¾a zá ko na účin né ho od 1. sep tem bra 2004.

(4) O od vo la ní pro ti roz hod nu tiu o pe ňaž nom prí spev -
ku za opat ro va nie a o pe ňaž nom prí spev ku na kom pen -
zá ciu zvý še ných vý dav kov, o kto rých prí sluš ný or gán ne -
roz ho dol do 31. au gus ta 2004, sa roz ho du je pod ¾a
pred pi sov účin ných pred 1. sep tem brom 2004.

(5) Prá vo plat né roz hod nu tie vy da né pod ¾a od se ku 4
prí sluš ný or gán pre hod no tí a roz hod ne z vlast né ho pod -
netu o pe ňaž nom prí spev ku za opat ro va nie pod ¾a od se -
kov 2 a 3 a o pe ňaž nom prí spev ku na kom pen zá ciu zvý -
še ných vý dav kov pod ¾a od se ku 2.“.

8. V prí lo he č. 4 v čas ti XII Po hy bo vý a pod por ný apa rát 
B.2. Dol né kon ča ti ny šies ty, ôsmy a de via ty bod zne jú:
„6. Stra ta jed nej dol nej kon ča ti ny v pred ko le ní s dos ta -

toč nou funk ciou kýp �a a kĺbu                             50
8. Stra ta nohy v člen ko vom kĺbe s dob rou ale bo s osla -

be nou funk ciou am pu tač né ho kýp �a
     a) jed no stran ná                                             30-50
        b) oboj stran ná                                                                              40-50

Strana 4152 Zbierka zákonov č. 453/2004 Čiastka 193



9. Stra ta nohy v Cho par to vom kĺbe s dob rou ale bo
s osla be nou funk ciou am pu tač né ho kýp �a

     a) jed no stran ná s dob rým kýp �om              20-30
     b) oboj stran ná                                            40-50.“.

Čl. III

Zá kon č. 601/2003 Z. z. o ži vot nom mi ni me a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov sa do pĺ ňa tak to:

V § 4 ods. 3 písm. b) sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„ak oso bit ný pred pis ne us ta no vu je inak,10a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 10a znie:
„10a) § 64a ods. 10 zá ko na č. 195/1998 Z. z. o so ciál nej po mo ci

v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

Čl. IV

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. sep tem bra 2004.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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454

Z Á K O N

z 30. júna 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 253/1998 Z. z. o hlá se ní po by tu ob ča nov
Slo ven skej re pub li ky a re gis tri oby va te ¾ov Slo ven skej re pub li ky

v zne ní ne skor ších pred pi sov

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

Čl. I

Zá kon č. 253/1998 Z. z. o hlá se ní po by tu ob ča nov
Slo ven skej re pub li ky a re gis tri oby va te ¾ov Slo ven skej
re pub li ky v zne ní zá ko na č. 369/1999 Z. z., zá ko na
č. 441/2001 Z. z., zá ko na č. 660/2002 Z. z., zá ko na
č. 174/2004 Z. z. a zá ko na č. 215/2004 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to: 

1. § 3 znie: 

„§ 3

(1) Tr va lý po byt je po byt ob ča na spra vid la v mies te
jeho stá le ho byd li ska na úze mí Slo ven skej re pub li ky.
Ob čan má v tom is tom čase iba je den tr va lý po byt.

(2) Tr va lý po byt má ob čan len v bu do ve  a le bo jej čas -
ti, kto rá je ozna če ná sú pis ným číslom2) ale bo sú pis ným 
a orien tač ným číslom2) a je ur če ná na bý va nie,3)
ubytovanie4),4a) ale bo na in di vi du ál nu rek re á ciu,4b) ak
ten to zá kon ne us ta no vu je inak. Za čas� bu do vy sa po -
va žu je aj byt. 

(3) Pri hlá se nie ob ča na na tr va lý po byt ne za kla dá ni -
ja ké prá vo k bu do ve uve de nej v od se ku 2 ani k jej vlast -
ní ko vi a má evi denč ný cha rak ter.

(4) Mies tom tr va lé ho po by tu die �a �a v čase jeho na ro -
de nia je mies to tr va lé ho po by tu jeho mat ky. 

(5) Ak ne mož no zis ti� mies to tr va lé ho po by tu mat ky,
ro zu mie sa mies tom tr va lé ho po by tu die �a �a v čase jeho 
na ro de nia obec, na kto rej úze mí sa die �a na ro di lo. 

(6) Ak ide o die �a na ro de né na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky, je za čiat kom tr va lé ho po by tu deň jeho na ro de -
nia. Ak ide o die �a na ro de né v za hra ni čí, je za čiat kom
tr va lé ho po by tu deň jeho pri hlá se nia v ohla sov ni.

(7) Tr va lý po byt je po vin ný hlá si� kaž dý ob čan, ak sa
tr va lo ne zdr žia va v za hra ni čí; pri tom hlá si úda je uve de -
né v § 11 písm. a) až c), e) až i) a k). Pri hlá se ní tr va lé ho
po by tu môže ob čan uvies� aj svo ju ná rod nos� a aka de -
mic ký ti tul.

(8) Ob čan je po vin ný pri hlá se ní tr va lé ho po by tu
pred lo ži� 
a) plat ný ob čian sky pre u kaz ale bo do klad o ob čian -

skom pre u ka ze;4c) ak ide o die �a do 15 ro kov, pred kla -
dá jeho zá kon ný zá stup ca rod ný list toh to die �a �a,

b) plat ný ces tov ný do klad Slo ven skej re pub li ky ale bo
osved če nie o štát nom ob čian stve Slo ven skej re pub -
li ky nie star šie ako tri me sia ce, ak nemá ob čian sky
pre u kaz ale bo do klad o ob čian skom pre u ka ze,4c)

c) do klad o vlast níc tve ale bo spo lu vlas tníc tve bu do vy
ale bo jej čas ti pod ¾a od se ku 2 vy da ný pod ¾a oso bit -
né ho práv ne ho predpisu4d) nie star ší ako tri me sia -
ce,

d) pí som né po tvr de nie o sú hla se s pri hlá se ním ob ča na
na tr va lý po byt s osved če ným pod pi som vlast ní ka
ale bo všet kých spoluvlastníkov4e) bu do vy ale bo jej
čas ti s údaj mi pod ¾a § 4 ods. 6 písm. b) a ná jom cu, ak 
je bu do va ale bo jej čas� v ná jme; toto po tvr de nie sa
ne vy ža du je, ak
1. ide o pri hlá se nie vlast ní ka ale bo spo lu vlas tní ka, 
2. ide o pri hlá se nie ná jom cu, ak má ná jom nú zmlu -

vu uzav re tú s vlast ní kom ale bo so všet ký mi spo -
lu vlastníkmi4e) na ne ur či tú dobu, 

3. ide o pri hlá se nie man že la ale bo ne za o pat re né ho
die�a�a4f) vlast ní ka, spo lu vlas tní ka ale bo ná jom -
cu pod ¾a bo dov 1 a 2, ale bo ak 

4. vlast ník ale bo spo lu vlas tník bu do vy ale bo jej čas -
ti, ale bo ná jom ca, ak je bu do va ale bo jej čas� v  náj -
me, po tvr dí svo jím pod pi som na pri hla so va com
líst ku na tr va lý po byt sú hlas s pri hlá se ním ob ča -
na na tr va lý po byt pred za mest nan com ohla sov -
ne.

(9) Za ria de nia so ciál nych slu žieb,4a) v kto rých sa  po -
skytuje bý va nie, sú po vin né da� pí som ný sú hlas na pri -
hlá se nie na tr va lý po byt ob ča nom, kto rí sú v nich ce lo -
roč ne umies tne ní.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 2, 3, 4, 4a, 4b, 4c,
4d, 4e a 4f zne jú:
„2) § 4 a 5 vy hláš ky Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky

č. 31/2003 Z. z., kto rou sa usta no vu jú po dro bnos ti o ozna čo -
va ní ulíc a iných ve rej ných prie stran stiev a o čís lo va ní sta vieb.

3) § 43b 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.

4) § 43c zá ko na č. 50/1976 Zb. v zne ní zá ko na č. 237/2000 Z. z.
4a) § 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. 
4b) § 43c ods. 3 zá ko na č. 50/1976 Zb. v zne ní zá ko na

č. 237/2000 Z. z.
4c) § 14 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 162/1993

Z. z. o ob čian skych pre u ka zoch v zne ní ne skor ších pred pi sov.
4d) § 114 až 118 vy hláš ky Úra du geo dé zie, kar to gra fie a ka tas tra

Slo ven skej re pub li ky č. 79/1996 Z. z., kto rou sa vy ko ná va zá -
kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky o ka tas tri ne hnu te¾ -
nos tí a o zá pi se vlast níc kych a iných práv k ne hnu te¾ nos tiam
(ka tas trál ny zá kon).
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4e) § 139 ods. 1 Ob čian ske ho zá kon ní ka v zne ní zá ko na
č. 509/1991 Zb.

4f) § 3 zá ko na č. 600/2003 Z. z. o prí dav ku na die �a a o zme ne
a do pl ne ní zá ko na č. 461/2003 Z. z. o so ciál nom po is te ní.“.

2. V § 4 ods. 3 sa slo vá „v det skom do mo ve ale bo v ús -
ta ve so ciál nej sta rost li vos ti pre mlá dež, za ob ča na
mlad šie ho ako 15 ro kov, kto ré mu sa pos ky tu je pes tún -
ska sta rost li vos� v oso bit nom za ria de ní na vý kon pes -
tún skej sta rost li vos ti“ na hrá dza jú slo va mi „v za ria de ní
so ciál nych slu žieb ale bo v za ria de ní, v kto rom sa vy ko -
ná va ústav ná vý cho va ale bo ochran ná vý cho va“ a slo vá 
„v ús ta ve so ciál nej sta rost li vos ti“ sa na hrá dza jú slo va -
mi „v za ria de ní so ciál nych slu žieb“.

3. V § 4 od sek 5 znie:
„(5) Pri hlá se ní tr va lé ho po by tu pod ¾a od se kov 1 až 4

pred lo ží ten, kto hlá si tr va lý po byt, do kla dy uve de né
v § 3 ods. 8 za ob ča nov, kto rých tr va lý po byt hlá si.“.

4. § 4 sa do pĺ ňa od sek mi 6 až 8, kto ré zne jú:
„(6) Ob čan je pri hlá se ní tr va lé ho po by tu po vin ný

a) vy pl ni� a pod pí sa� pri hla so va cí lís tok na tr va lý po -
byt, v kto rom uve die
1. meno, priez vis ko a rod né priez vis ko,
2. dá tum na ro de nia,
3. mies to na ro de nia,
4. ok res na ro de nia, 
5. štát na ro de nia, ak sa ob čan na ro dil v za hra ni čí,
6. rod né čís lo,
7. ad re su no vé ho tr va lé ho po by tu v roz sa hu pod ¾a

§ 11 písm. e) až i),
8. ad re su pred chá dza jú ce ho tr va lé ho po by tu v roz -

sa hu pod ¾a § 11 písm. e) až i), ak ne jde o ob ča na
pod ¾a § 5,

9. dá tum a pod pis, 
b) uvies� na pri hla so va com líst ku na tr va lý po byt úda je 

tý ka jú ce sa vlast ní ka, spo lu vlas tní ka bu do vy ale bo
jej čas ti ale bo ná jom cu, ak je bu do va ale bo jej čas�
v ná jme, v tom to roz sa hu: 
1. meno, priez vis ko, rod né čís lo, čís lo ob čian ske ho

pre u ka zu a ad resa tr va lé ho po by tu v roz sa hu
pod ¾a § 11 písm. e) až i), ak ide o fy zic kú oso bu, 

2. ná zov, iden ti fi kač né čís lo práv nic kej oso by a síd lo 
práv nic kej oso by, ak ide o práv nic kú oso bu,

ak sú hlas s pri hlá se ním na po byt vy ko nal pod pi som na
pri hla so va com líst ku na tr va lý po byt vlast ník, spo lu -
vlas tník bu do vy ale bo jej čas ti ale bo ná jom ca, ak je bu -
do va ale bo jej čas� v ná jme, pred za mest nan com ohla -
sov ne.

(7) Ten, kto hlá si tr va lý po byt za ob ča na mlad šie ho
ako 15 ro kov, je po vin ný za neho vy pl ni� samo stat ný
pri hla so va cí lís tok na tr va lý po byt.

(8) Ob ča na mož no pri hlá si� na tr va lý po byt až dňom
spl ne nia pod mie nok pod ¾a toh to zá ko na a na pri hla so -
va com líst ku na tr va lý po byt, kto ré ho vzor určí Mi nis -
ter stvo vnút ra Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis -
ter stvo“).“.

5. § 5 znie:

„§ 5

Ob čan, kto rý sa ne mô že pri hlá si� na tr va lý po byt
pod ¾a § 3 ale bo 4, sa pri hlá si na tr va lý po byt v ohla sov ni 

v mies te, kde sa zdr žia va. V takom prí pa de ob čan pred -
kla dá iba do klad pod ¾a § 3 ods. 8 písm. a), ak ho nemá,
do klad pod ¾a § 3 ods. 8 písm. b) a ako mies to tr va lé ho
po by tu sa uve die iba obec po by tu. Ad re sa síd la obec né -
ho úra du tej to obce je ad re sou ta ké ho ob ča na na úče ly
do ru čo va nia pí som nos tí od or gá nov ve rej nej sprá vy
a iných štát nych or gá nov a na úče ly zá pi su do zo zna mu 
vo li čov. Obec je po vin ná spô so bom v mies te ob vyk lým,
naj mä ozná me ním na úrad nej ta bu li, upo zor ni� pri hlá -
se né ho ob ča na, že mu bola ale bo  že mu má by� do ru če -
ná pí som nos�.“.

6. Do te raj ší text § 6 sa ozna ču je ako od sek 1 a do pĺ ňa 
sa od sek mi 2 a 3, kto ré zne jú:

„(2) Ob čan je pri ohlá se ní skon če nia tr va lé ho po by tu
po vin ný vy pl ni� a pod pí sa� od hla so va cí lís tok z tr va lé ho 
po by tu, kto ré ho vzor určí mi nis ter stvo.

(3) Ob čan, kto rý má po byt v za hra ni čí a kto rý sa roz -
hod ne po čas toh to po by tu skon či� tr va lý po byt na úze -
mí Slo ven skej re pub li ky, môže ohlá si� jeho skon če nie
pros tred níc tvom za stu pi te¾ ské ho úra du Slo ven skej re -
pub li ky ale bo pros tred níc tvom spl no moc ne né ho zá -
stup cu v Slo ven skej re pub li ke. Za stu pi te¾ ský úrad Slo -
ven skej re pub li ky ale bo spl no moc ne ný zá stup ca
do ru čí ohla sov ni po by tu, kto rá ve die úda je o tr va lom
po by te ob ča na, od hla so va cí lís tok s osved če ným pod -
pi som ob ča na, v kto rom sa uve die štát a mies to sú čas -
né ho po by tu v za hra ni čí. Dňom skon če nia tr va lé ho po -
by tu je deň do ru če nia uve de né ho do kla du ohla sov ni.“.

7. § 7 znie:

„§ 7

(1) Ohla sov ňa zá znam o tr va lom po by te zru ší
a) na zá kla de ozná me nia pod ¾a § 10 písm. d),
b) ak ob čan zo mrel ale bo bol vy hlá se ný za mŕt ve ho,
c) na zá kla de ohlá se nia pod ¾a § 6 ods. 1 a 3,
d) ak pri hlá se nie bolo vy ko na né na zá kla de ne plat né -

ho, fal šo va né ho, ve do me po zme ne né ho ale bo cu -
dzie ho do kla du,

e) na ná vrh ob ča na opráv ne né ho uží va� bu do vu ale bo
jej čas� na zá kla de prá vo plat né ho súd ne ho roz hod -
nu tia o ob me dze ní ale bo zru še ní uží va cie ho prá va,5a)

f) na ná vrh vlast ní ka ale bo všet kých spolu vlast ní kov4e)
bu do vy ale bo jej čas ti pod ¾a § 3 ods. 2 ob ča no vi, kto -
rý nemá k bu do ve ale bo jej čas ti žiad ne uží va cie prá -
vo; ná vrh ne mož no poda� voči man že lo vi a ne za o pat -
re né mu die�a�u4f) vlast ní ka, spo lu vlas tní ka ale bo
ná jom cu pod ¾a § 3 ods. 8 písm. d) bodu 2, 

g) ak bu do va za nik la.

(2) Ak dô jde k zru še niu tr va lé ho po by tu pod ¾a od se -
ku 1 písm. d) až g), je mies tom tr va lé ho po by tu ob ča na
obec, na kto rej úze mí bol ob ča no vi tr va lý po byt zru še -
ný. Túto sku toč nos� je ohla sov ňa po vin ná ozná mi� ob -
ča no vi vy ve se ním ozná me nia na úrad nej ta bu li v obci
po by tu po dobu 15 dní. V ozná me ní ohla sov ňa uve die aj 
meno, priez vis ko a dá tum na ro de nia ob ča na.

(3) Obec po ve re ná vies� mat ri ku ozna mu je ohla sov -
niam prí sluš ným pod ¾a mies ta tr va lé ho po by tu na ro de -
nie die �a �a, uzav re tie man žel stva, úmr tie ob ča na
a zme nu mena ale bo priez vis ka ob ča na.“. 

Čiastka 193 Zbierka zákonov č. 454/2004 Strana 4155



Po znám ka pod čia rou k od ka zu 5a znie:
„5a) § 146 ods. 2 a § 705a Ob čian ske ho zá kon ní ka v zne ní zá ko na

č. 526/2002 Z. z.“.

 8. V § 8 od se ky 2 až 5 zne jú:
„(2) Ob čan hlá si ohla sov ni v mies te pre chod né ho po -

by tu do de sia tich dní od uby to va nia za čia tok, mies to
a pred po kla da nú dobu pre chod né ho po by tu; usta no -
ve nia § 4 ods. 1 až 8 pla tia aj na hlá se nie pre chod né ho
po by tu s tým, že sa pred kla da jú do kla dy pod ¾a od se -
ku 3.

(3) Pri hlá se ní pre chod né ho po by tu je ob čan po vin ný
pred lo ži� plat ný ob čian sky pre u kaz a do kla dy pod ¾a § 3
ods. 8 písm. c) a d); ob čan tr va lo ži jú ci v za hra ni čí pred -
kla dá na mies to ob čian ske ho pre u ka zu plat ný ces tov ný 
do klad Slo ven skej re pub li ky.

(4) Pri hlá se ní pre chod né ho po by tu ob čan hlá si úda je 
uve de né v § 11 písm. a) až c), e) až i), l) a n) na pri hla so -
va com líst ku na pre chod ný po byt, kto rý je po vin ný vy -
pl ni� a pod pí sa�; vzor pri hla so va cie ho líst ka na pre -
chod ný po byt určí mi nis ter stvo.

(5) Pred po kla da ná doba pre chod né ho po by tu môže
by� naj viac pä� ro kov. Ak pre chod ný po byt trvá aj po
skon če ní pred po kla da nej doby, ob čan je po vin ný hlá si� 
pre chod ný po byt zno va. Ak sa pre chod ný po byt skon čí
pred uply nu tím doby, na kto rú bol ohlá se ný, ob čan je
po vin ný túto sku toč nos� ohlá si�.“.

 9. V § 10 pís me ná c) až f) zne jú:
„c) uro bi� zá znam o hlá se ní po by tu v evi den cii po by tu

ob ča nov, ak sú spl ne né pod mien ky pod ¾a § 3 ods. 8,
§ 5 ale bo § 8 ods. 3, prí pad ne pod ¾a § 9,

d) za sla� vy pl ne ný od hla so va cí lís tok ohla sov ni do te -
raj šie ho tr va lé ho po by tu ob ča na o skon če ní toh to tr -
va lé ho po by tu, ak ne jde o tr va lý po byt ne zru ši te¾ ne
osvo je né ho die �a �a,

e) za zna me na� bez od klad ne do re gis tra úda je o hlá se ní 
po by tu ale bo do ru či� bez od klad ne úda je o hlá se ní
po by tu prí sluš né mu ob vod né mu úra du, kto rý ich do 
re gis tra za zna me ná,

f) vy da� ob ča no vi po tvr de nie o po by te.“.

10. V § 11 pís me no b) znie:
„b) dá tum, mies to a ok res na ro de nia; štát na ro de nia, ak 

sa ob čan na ro dil v za hra ni čí,“.

11. § 13 a 14 zne jú:

„§ 13

Re gis ter tvo rí cen trál na evi den cia oby va te ¾ov Slo ven -
skej re pub li ky, kto rú ve die mi nis ter stvo.

§ 14

Re gis ter ob sa hu je úda je o
a) ob ča noch s tr va lým po by tom na úze mí Slo ven skej

re pub li ky,
b) ob ča noch, kto rí ne ma jú tr va lý po byt na úze mí Slo -

ven skej re pub li ky,
c) cu dzin coch pri hlá se ných na po byt na úze mí Slo ven -

skej re pub li ky,

d) cu dzin coch, kto rým bol ude le ný azyl na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky.“.

12. V § 15 pís me no d) znie:
„d) ad mi nis tra tív ne úda je o oso be

1. čís lo a sé ria ob čian ske ho pre u ka zu,
2. čís lo a druh ces tov né ho do kla du, ak bol vy da ný,
3. úda je o roz hod nu tí súdu tý ka jú ce sa spô so bi los ti

na práv ne úko ny,
4. úda je o roz hod nu tí súdu o roz vo de man žel stva,
5. úda je o roz hod nu tí súdu o vy hlá se ní man žel stva

za ne plat né,
6. úda je o roz hod nu tí súdu o vy hlá se ní ob ča na za

mŕt ve ho,
7. úda je o zá ka ze po by tu,
8. úda je o ude le ní štát ne ho ob čian stva Slo ven skej

re pub li ky.“.

13. V § 16 pís me no d) znie:
„d) ad mi nis tra tív ne úda je o oso be 

1. čís lo a druh ces tov né ho do kla du, ak bol vy da ný,
2. úda je o roz hod nu tí súdu tý ka jú ce sa spô so bi los ti

na práv ne úko ny,
3. úda je o roz hod nu tí súdu o roz vo de man žel stva,
4. úda je o roz hod nu tí súdu o vy hlá se ní man žel stva

za ne plat né,
5. úda je o roz hod nu tí súdu o vy hlá se ní ob ča na za

mŕt ve ho,
6. úda je o zá ka ze po by tu,
7. úda je o ude le ní štát ne ho ob čian stva Slo ven skej

re pub li ky.“.

14. § 17 až 22 zne jú:

„§ 17

Re gis ter ob sa hu je úda je o cu dzin coch pri hlá se ných
na po byt na úze mí Slo ven skej re pub li ky a o cu dzin -
coch, kto rým bol ude le ný azyl na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky, v roz sa hu uve de nom v do kla de o po by te vy da -
nom pod ¾a oso bit né ho zá ko na.7)

§ 18

(1) Ohla sov ňa za zna me ná va do re gis tra
a) úda je o ur če ní, zme ne ná zvu ale bo zru še ní uli ce, ale -

bo o ur če ní, zme ne ale bo zru še ní čís la stav by,
b) ïal šie úda je sú vi sia ce so svo jou čin nos �ou, ak sú

pred me tom evi den cie v re gis tri.

(2) Ohla sov ňa pre be rá a za zna me ná va do re gis tra
úda je od súdu tý ka jú ce sa spô so bi los ti na práv ne úko -
ny, o roz vo de man žel stva, vy hlá se ní man žel stva za ne -
plat né, zá ka ze po by tu a o vy hlá se ní ob ča na za mŕt ve ho.

§ 19

Út var Po li caj né ho zbo ru za zna me ná va do re gis tra
a) úda je o po by te cu dzin cov a azy lan tov na úze mí Slo -

ven skej re pub li ky,
b) ïal šie úda je sú vi sia ce so svo jou čin nos �ou, ak sú

pred me tom evi den cie v re gis tri.
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§ 20

(1) Ob vod ný úrad pre be rá a bez od klad ne za zna me -
ná va do re gis tra úda je od štát nych or gá nov a ohla sov -
ní, ak ne ma jú za bez pe če ný pria my vstup do re gis tra
a ak sú tie to úda je pred me tom evi den cie v re gis tri.

(2) Ob vod ný úrad za zna me ná va do re gis tra úda je sú -
vi sia ce so svo jou čin nos �ou, ak sú pred me tom evi den -
cie v re gis tri. 

§ 21

Kraj ský úrad za zna me ná va do re gis tra úda je o pre -
pus te ní zo štát ne ho zväz ku Slo ven skej re pub li ky.

§ 22

(1) Mi nis ter stvo za zna me ná va do re gis tra 
a) úda je o ude le ní štát ne ho ob čian stva Slo ven skej re -

pub li ky,
b) úda je sú vi sia ce so zru še ním pred chá dza jú ce ho tr va -

lé ho po by tu ne zru ši te¾ ne osvo je né ho die �a �a,
c) úda je sú vi sia ce s ur če ním ale bo so zme nou ná zvu

obce,
d) úda je sú vi sia ce s čin nos �ou oso bit nej mat ri ky,8)
e) ïal šie úda je sú vi sia ce so svo jou čin nos �ou, ak sú

pred met nom evi den cie v re gis tri.

(2) Mi nis ter stvo ozna mu je ohla sov ni do te raj šie ho tr -
va lé ho po by tu ne zru ši te¾ ne osvo je né ho die �a �a zru še -
nie toh to po by tu; zá ro veň ozná mi túto sku toč nos� aj
Šta tis tic ké mu úra du Slo ven skej re pub li ky.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 7 a 8 zne jú:
„7) § 46 zá ko na 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. 606/2003
Z. z.
§ 24 ods. 2 zá ko na č. 480/2002 Z. z. o azy le a o zme ne a do pl -
ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 207/2004 Z. z.

8) § 23 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 154/1994
Z. z. o mat ri kách v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

15. Za § 22 sa vkla dá § 22a, kto rý znie:

„§ 22a

(1) Štát ne or gá ny a ohla sov ne sú po vin né za sie la�
úda je uve de né v § 18 ods. 2 a v § 20 ods. 1 ohla sov ni
a ob vod né mu úra du do troch dní od prá vo plat nos ti prí -
sluš né ho roz hod nu tia ale bo od času, keï na sta la zme -
na úda jov uve de ných v re gis tri. 

(2) Štát ne or gá ny a ohla sov ne sú po vin né bez od klad -
ne za zna me na� úda je uve de né v § 18 až 22 do re gis tra,
naj ne skôr do troch dní od prá vo plat nos ti prí sluš né ho
roz hod nu tia ale bo od do ru če nia štát nym or gá nom ale -
bo ohla sov ňou pod ¾a od se ku 1.“.

16. V § 26 od sek 1 znie:
„(1) Mi nis ter stvo ria di vý kon štát nej sprá vy na úse ku

hlá se nia a evi den cie po by tu ob ča nov a re gis tra. Čin -
nos� obcí, mest ských čas tí hlav né ho mes ta Slo ven skej
re pub li ky Bra ti slava a mest ských čas tí mes ta Ko ši ce
na úse ku hlá se nia a evi den cie po by tu ob ča nov a re gis -
tra je pre ne se ným vý ko nom štát nej sprá vy.“.

17. Po znám ky pod čia rou k od ka zom 12 a 13 zne jú:

„12) Zá kon č. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní (správ ny po ria dok)
v zne ní ne skor ších pred pi sov.

13) Zá kon č. 428/2002 Z. z. o ochra ne osob ných úda jov v zne ní
zá ko na č. 602/2003 Z. z.“.

18. Za § 26 sa vkla dá § 26a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 26a

Opat re nia pro ti ne čin nos ti

Ak ohla sov ňa ale bo za ria de nie so ciál nych slu žieb ne -
spl nia svo je po vin nos ti pod ¾a § 3 ods. 9, § 7 ods. 1 ale bo
§ 10, za bez pe čí bez od klad ne spl ne nie uve de ných po -
vin nos tí ob vod ný úrad, v kto ré ho územ nom ob vo de je
ohla sov ňa ale bo síd lo za ria de nia so ciál nych slu žieb.“.

19. § 27 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 27

Pre chod né usta no ve nia

(1) Hlá se nie mies ta, za čiat ku ale bo skon če nia tr va lé -
ho po by tu ob ča nov ale bo hlá se nie mies ta, za čiat ku
a pred po kla da nej doby pre chod né ho po by tu vy ko na né
pod ¾a do te raj ších pred pi sov sa po va žu je za hlá se nie
pod ¾a toh to zá ko na.

(2) Prá va a po vin nos ti zo štát no za mes tna nec kých
vz�a hov štát nych za mest nan cov, kto rí ku dňu účin nos -
ti toh to zá ko na vy ko ná va li čin nos� na úse ku hlá se nia
a evi den cie po by tu ob ča nov na prí sluš ných út va roch
Po li caj né ho zbo ru, pre chá dza jú dňom účin nos ti toh to
zá ko na na kraj ské úra dy, v kto rých územ nom ob vo de
mali út va ry Po li caj né ho zbo ru síd lo.

(3) Prá va a po vin nos ti z fi nanč ných, ma jet ko vých
a iných vz�a hov, vznik nu té z pô sob nos ti út va rov Po li -
caj né ho zbo ru na úse ku hlá se nia po by tu ob ča nov a ve -
de nia evi den cie po by tu ob ča nov, pre chá dza jú dňom
účin nos ti toh to zá ko na na kraj ské úra dy, v kto rých
územ nom ob vo de mali út va ry Po li caj né ho zbo ru síd lo.
Na kraj ské úra dy pre chá dza dňom účin nos ti toh to zá -
ko na aj sprá va hnu te¾ né ho ma jet ku, kto rý slú žil na vý -
kon uve de nej pô sob nos ti út va rom Po li caj né ho zbo ru.

(4) Prá va a po vin nos ti z fi nanč ných, ma jet ko vých
a iných vz�a hov, vznik nu té z pô sob nos ti út va rov Po li -
caj né ho zbo ru v Bra ti sla ve na úse ku hlá se nia po by tu
ob ča nov a ve de nia evi den cie po by tu ob ča nov na úze mí
hlav né ho mes ta Slo ven skej re pub li ky Bra ti sla va, pre -
chá dza jú dňom účin nos ti toh to zá ko na na mest ské
čas ti v hlav nom mes te Slo ven skej re pub li ky Bra ti slava. 
Do ma jet ku hlav né ho mes ta Slo ven skej re pub li ky Bra -
ti slava, sprá vy mest ských čas tí v hlav nom mes te Slo -
ven skej re pub li ky Bra ti slava dňom účin nos ti toh to zá -
ko na pre chá dza z vlast níc tva Slo ven skej re pub li ky aj
hnu te¾ ný ma je tok, kto rý slú žil na vý kon uve de nej pô -
sob nos ti út va rom Po li caj né ho zbo ru v Bra ti sla ve.

(5) O pre cho de práv a po vin nos tí z fi nanč ných, ma jet -
ko vých a iných vz�a hov, pre cho de sprá vy hnu te¾ né ho
ma jet ku a o pre cho de hnu te¾ né ho ma jet ku z vlast níc -
tva Slo ven skej re pub li ky v sprá ve út va rov Po li caj né ho
zbo ru do sprá vy kraj ských úra dov, v sprá ve út va rov Po -
li caj né ho zbo ru v Bra ti sla ve do ma jet ku hlav né ho mes -
ta Slo ven skej re pub li ky Bra ti slava, sprá vy mest ských
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čas tí v hlav nom mes te Slo ven skej re pub li ky Bra ti slava
sú út va ry Po li caj né ho zbo ru, kraj ské úra dy a mest ské
čas ti v hlav nom mes te Slo ven skej re pub li ky Bra ti slava
po vin né do 1. ok tób ra 2004 spí sa� pro to ko ly o odo vzda -
ní a pre vza tí práv a po vin nos tí z fi nanč ných, ma jet ko -
vých a iných vz�a hov, pre cho de sprá vy hnu te¾ né ho ma -
jet ku a o pre cho de vlast níc tva hnu te¾ né ho ma jet ku.

(6) Út va ry Po li caj né ho zbo ru sú po vin né do 1. ok tób -
ra 2004 odo vzda� do ku men tá ciu pot reb nú na hlá se nie
po by tu ob ča nov a ve de nie evi den cie po by tu ob ča nov na 
kraj ské úra dy ale bo mest ské čas ti v hlav nom mes te
Slo ven skej re pub li ky Bra ti slava. 

(7) Út va ry Po li caj né ho zbo ru v Bra ti sla ve, kto ré vied li
ma nu ál nu evi den ciu po by tu ob ča nov do na do bud nu tia 
účin nos ti toh to zá ko na, sú po vin né na ïa lej spra vo va�
túto evi den ciu a pos ky to va� z nej údaje14) štát nym or gá -
nom, mest ským čas tiam v hlav nom mes te Slo ven skej
re pub li ky Bra ti sla va a fy zic kým oso bám, kto rých sa  tie -
to úda je tý ka jú, a vy ba vo va� po da nia sú vi sia ce s to u to
evi den ciou.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 14 znie: 
„14) § 69d ods. 1 písm. a) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub -

li ky č. 171/1993 Z. z. o Po li caj nom zbo re v zne ní zá ko na
č. 490/2001 Z. z.“.

20. V § 29 sa na kon ci pri pá ja jú slo vá: „ok rem § 27
ods. 5 a 6, kto ré na do bú da jú účin nos� 1. sep tem bra
2004.“.

Čl. II

Pred se da Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky sa spl -
no moc ňu je, aby v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li -
ky vy hlá sil úpl né zne nie zá ko na č. 253/1998 Z. z. o hlá -
se ní po by tu ob ča nov Slo ven skej re pub li ky a re gis tri
oby va te ¾ov Slo ven skej re pub li ky ako vy plý va zo zmien
a do pl ne ní vy ko na ných zá ko nom č. 369/1999 Z. z., zá -
ko nom č. 441/2001 Z. z., zá ko nom č. 660/2002
Z. z., zá ko nom č. 174/2004 Z. z., zá ko nom č. 215/2004 
Z. z. a tým to zá ko nom.

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ok tób ra 2004 ok -
rem § 27 ods. 5 a 6 v bode 19 a bodu 20 v čl. I, kto ré na -
do bú da jú účin nos� 1. sep tem bra 2004.

Ivan Gaš pa ro vič v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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455

Z Á K O N

z 30. júna 2004

o zria de ní Aka dé mie ozbro je ných síl ge ne rá la Mi la na Ras ti sla va Šte fá ni ka,
o zlú če ní Vo jen skej le tec kej aka dé mie ge ne rá la Mi la na Ras ti sla va Šte fá ni ka v Ko ši ciach

s Tech nic kou uni ver zi tou v Ko ši ciach, o zria de ní Ná rod nej aka dé mie ob ra ny
mar ša la An dre ja Ha di ka 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

§ 1

Aka dé mia ozbro je ných síl ge ne rá la
Mi la na Ras ti sla va Šte fá ni ka

(1) Zria ïu je sa Aka dé mia ozbro je ných síl ge ne rá la
Mi la na Ras ti sla va Šte fá ni ka (ïa lej len „aka dé mia
ozbro je ných síl“) ako štát na vy so ká ško la.1)

(2) Aka dé mia ozbro je ných síl je vo jen ská vy so ká ško -
la uni ver zit né ho typu.2)

(3) Síd lom aka dé mie ozbro je ných síl je Lip tov ský Mi -
ku láš.

(4) Aka dé mia ozbro je ných síl je svo jimi príj ma mi
a vý dav ka mi za po je ná na štát ny roz po čet pros tred níc -
tvom roz poč to vej ka pi to ly Mi nis ter stva ob ra ny Slo ven -
skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo ob ra ny“).

§ 2

Zlú če nie vy so kých škôl

Vo jen ská le tec ká aka dé mia ge ne rá la Mi la na Ras ti -
sla va Šte fá ni ka v Ko ši ciach (ïa lej len „vo jen ská le tec ká
aka dé mia“) sa zlu ču je s Tech nic kou uni ver zi tou v Ko ši -
ciach (ïa lej len „tech nic ká uni ver zi ta“).3)

§ 3

Zru še nie vy so kej ško ly

Vo jen ská aka dé mia v Lip tov skom Mi ku lá ši (ïa lej len
„vo jen ská aka dé mia“) sa 1. sep tem bra 2004 zru šu je
bez lik vi dá cie.

§ 4

Ná rod ná aka dé mia ob ra ny mar ša la An dre ja Ha di ka

(1) Zria ïu je sa Ná rod ná aka dé mia ob ra ny mar ša la
An dre ja Ha di ka (ïa lej len „ná rod ná aka dé mia ob ra ny“)
so síd lom v Lip tov skom Mi ku lá ši ako vzde lá va cie a vý -
cvi ko vé cen trum, kto ré usku toč ňu je vzde lá va nie a vý -
cvik for mou ka riér nych kur zov a iných kur zov.4)

(2) Ná rod ná aka dé mia ob ra ny je práv nic ká oso ba.

(3) Ná rod ná aka dé mia ob ra ny je štát na roz poč to vá
or ga ni zá cia,5) kto rá je svo jimi príj ma mi a vý dav ka mi
za po je ná na štát ny roz po čet pros tred níc tvom roz poč to -
vej ka pi to ly mi nis ter stva ob ra ny.

(4) Na čele ná rod nej aka dé mie ob ra ny je ve li te¾ ná -
rod nej aka dé mie ob ra ny (ïa lej len „ve li te¾“), kto rý je jej
šta tu tár nym or gá nom. Ve li te¾ ria di ná rod nú aka dé miu
ob ra ny, zod po ve dá za pl ne nie vo jen ské ho prog ra mu 
a or ga ni zá ciu vo jen ské ho ži vo ta štu den tov pod ¾a oso -
bit ných pred pi sov,6) koná v jej mene a za stu pu je ju na -
vo nok.

(5) Ve li te ¾a na ná vrh ná čel ní ka Ge ne rál ne ho štá bu
ozbro je ných síl Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „ná čel -
ník ge ne rál ne ho štá bu“7) vy me nú va a od vo lá va mi nis -
ter ob ra ny Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter ob -
ra ny“).

(6) Ve li te¾ zod po ve dá za svo ju čin nos� mi nis tro vi ob -
ra ny.8)

(7) Ve li te¾ zod po ve dá za vý kon svo jej funk cie v roz sa -
hu ur če nom oso bit ný mi predpismi9) ná čel ní ko vi ge ne -
rál ne ho štá bu.

(8) Poč ty a štruk tú ru pro fe sio nál nych vo ja kov a za -
mest nan cov ná rod nej aka dé mie ob ra ny na ná vrh ná -
čel ní ka ge ne rál ne ho štá bu ur ču je mi nis ter ob ra ny.
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1) § 2 ods. 2 písm. b) zá ko na č. 131/2002 Z. z. o vy so kých ško lách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pre dpi sov.
2) § 2 ods. 13 písm. a), § 42 ods. 1 písm. a) a § 43 zá ko na č. 131/2002 Z. z.
3) § 5 ods. 3 zá ko na č. 131/2002 Z. z.
4) § 3 písm. b) zá ko na č. 386/1997 Z. z. o ïal šom vzde lá va ní a o zme ne zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 387/1996 Z. z.

o za mest na nos ti v zne ní zá ko na č. 70/1997 Z. z. v zne ní zá ko na č. 567/2001 Z. z.
5) § 21 ods. 1 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 v zne ní ne skor ších pred pi sov.
6) Na prí klad § 43 ods. 15 a 16 zá ko na č. 131/2002 Z. z., zá kon č. 370/1997 Z. z. o vo jen skej služ be v zne ní ne skor ších pred pi sov.
7) § 7 ods. 5 zá ko na č. 321/2002 Z. z. o ozbro je ných si lách Slo ven skej re pub li ky.
8) Na prí klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej

re pub li ky č. 278/1993 Z. z. o sprá ve ma jet ku štá tu v zne ní ne skor ších pred pi sov.
9) Na prí klad zá kon č. 321/2002 Z. z. v zne ní zá ko na č. 512/2002 Z. z., zá kon č. 370/1997 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon

č. 320/2002 Z. z. o bran nej po vin nos ti v zne ní ne skor ších pred pi sov.



(9) Ná rod ná aka dé mia ob ra ny vy dá va šta tút, kto rý
schva ¾u je mi nis ter stvo ob ra ny.

Pre chod né a zru šo va cie usta no ve nia

§ 5

(1) Štu den ti vy ko ná va jú ci vo jen skú služ bu a štu den -
ti ne vy ko ná va jú ci vo jen skú služ bu, kto rí pred na do -
bud nu tím účin nos ti toh to zá ko na za ča li štú dium na
vo jen skej aka dé mii pod ¾a do te raj ších pred pi sov, sa
dňom na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na stá va jú
štu dent mi aka dé mie ozbro je ných síl a ak sa ne roz hod -
nú inak, bude im umož ne né do kon či� štú dium na tej to
vy so kej ško le.10)

(2) Štu den ti, kto rí pred na do bud nu tím účin nos ti toh -
to zá ko na za ča li štú dium na vo jen skej le tec kej aka dé mii 
pod ¾a do te raj ších pred pi sov, sa dňom na do bud nu tia
účin nos ti toh to zá ko na stá va jú štu dent mi tech nic kej
uni ver zi ty a ak sa ne roz hod nú inak, bu de im umož ne né
do kon či� štú dium na tej to vy so kej ško le;10) štu den tom
vy ko ná va jú cim vo jen skú služ bu budú pos kyt nu té na tu -
rál ne náležitosti11) a fi nanč né zabezpečenie12) pod ¾a oso -
bit ných pred pi sov.

(3) Prá va ko na� štát ne skúš ky v štu dij ných od bo roch
ba ka lár ske ho, ma gis ter ské ho a in ži nier ske ho štú dia,
ri go róz ne skúš ky a ob ha jo by ri go róz nych prác, dok to -
rand ské štú dium, di zer tač né skúš ky a ob ha jo by di zer -
tač ných prác a ude ¾o va� vedecko-akademické hod nos ti 
v prí sluš ných ved ných od bo roch, ako aj prá va usku toč -
ňo va� ha bi li tač né ko na nie a ko na nie na vy me nú va nie
pro fe so rov, pri zna né pod ¾a do te raj ších pred pi sov vo -
jen skej aka dé mii pred na do bud nu tím účin nos ti toh to
zá ko na, pre chá dza jú od na do bud nu tia účin nos ti toh to
zá ko na na aka dé miu ozbro je ných síl.

(4) Prá va ko na� štát ne skúš ky v štu dij ných od bo roch
ba ka lár ske ho, ma gis ter ské ho a in ži nier ske ho štú dia,
ri go róz ne skúš ky a ob ha jo by ri go róz nych prác, dok to -
rand ské štú dium, di zer tač né skúš ky a ob ha jo by di zer -
tač ných prác a ude ¾o va� vedecko-akademické hod nos ti 
v prí sluš ných ved ných od bo roch, ako aj prá va usku toč -
ňo va� ha bi li tač né ko na nie a ko na nie na vy me nú va nie
pro fe so rov, pri zna né pod ¾a do te raj ších pred pi sov vo -
jen skej le tec kej aka dé mii pred na do bud nu tím účin -
nos ti toh to zá ko na, pre chá dza jú od na do bud nu tia
účin nos ti toh to zá ko na na tech nic kú uni ver zi tu.

(5) Vnú tor né predpisy13) aka dé mie ozbro je ných síl
pred lo ží jej rek tor mi nis ter stvu ob ra ny na schvá le nie
do 15. sep tem bra 2004.

(6) Šta tút ná rod nej aka dé mie ob ra ny pred lo ží jej ve li -
te¾ mi nis ter stvu ob ra ny na schvá le nie do 15. sep tem -
bra 2004.

(7) Prá va a po vin nos ti, vy plý va jú ce zo slu žob né ho po -
me ru pro fe sio nál nych vo ja kov, a prá va a po vin nos ti,

vy plý va jú ce z pra cov nop ráv nych vz�a hov pro fe sio nál -
nych vo ja kov vy čle ne ných mi mo ozbro je ných síl na
pl ne nie úloh pod ¾a oso bit né ho pred pi su,14) pre chá dza -
jú od na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na z vo jen skej
aka dé mie a z vo jen skej le tec kej aka dé mie na aka dé miu
ozbro je ných síl ale bo na ná rod nú aka dé miu ob ra ny
v sú la de s or ga ni zač ný mi zme na mi vo jen ské ho škol -
stva.

 (8) Prá va a po vin nos ti, vy plý va jú ce z pra cov nop ráv -
nych vz�a hov vy so ko škol ských uči te ¾ov, vý skumných
pra cov ní kov a ostat ných za mest nan cov po die¾a jú cich
sa na pl ne ní úloh ozbro je ných síl15) vo vo jen skej aka dé -
mii, pre chá dza jú dňom na do bud nu tia účin nos ti toh to
zá ko na na aka dé miu ozbro je ných síl ale bo na ná rod nú
aka dé miu ob ra ny v sú la de s or ga ni zač ný mi zme na mi
vo jen ské ho škol stva.

 (9) Prá va a po vin nos ti, vy plý va jú ce z pra cov nop ráv -
nych vz�a hov vy so ko škol ských uči te ¾ov, vý skumných
pra cov ní kov a ostat ných za mest nan cov po die¾a jú cich
sa na pl ne ní úloh ozbro je ných síl15) vo vo jen skej le tec -
kej aka dé mii po zlú če ní vo jen skej le tec kej aka dé mie
s tech nic kou uni ver zi tou, pre chá dza jú dňom na do bud -
nu tia účin nos ti toh to zá ko na na tech nic kú uni ver zi tu
v sú la de s or ga ni zač ný mi zme na mi vo jen ské ho škol stva.

(10) Or ga ni zač né zme ny pod ¾a od sekov 7, 8 a 9 usta -
no ví mi nis ter stvo ob ra ny vnú tor ným pred pi som do
31. mar ca 2005.

(11) Prá va a po vin nos ti, vz�a hu jú ce sa na pri jí ma cie
ko na nie a zá pis na štú dium, pre chá dza jú dňom na do -
bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na z vo jen skej aka dé mie
na aka dé miu ozbro je ných síl.

(12) Prá va a po vin nos ti, vz�a hu jú ce sa na pri jí ma cie
ko na nie a zá pis na štú dium, pre chá dza jú dňom na do -
bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na z vo jen skej le tec kej
aka dé mie na tech nic kú uni ver zi tu.

(13) Ma je tok štá tu, kto rý bol ku dňu na do bud nu tia
účin nos ti toh to zá ko na v sprá ve vo jen skej aka dé mie,
sa dňom na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na pre vá -
dza do sprá vy ná rod nej aka dé mie ob ra ny a aka dé mie
ozbro je ných síl; o pre vo de sprá vy ma jet ku štá tu na
uve de né sub jek ty sa vy ho to via pí som né pro to ko ly.

(14) Ma je tok štá tu, kto rý bol ku dňu na do bud nu tia
účin nos ti toh to zá ko na v sprá ve vo jen skej le tec kej aka -
dé mie, sa dňom na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na
pre vá dza do vlast níc tva tech nic kej uni ver zi ty; o pre vo -
de vlast níc tva ma jet ku štá tu na uve de ný sub jekt sa vy -
ho to ví pí som ný pro to kol.

§ 6

Zru šu je sa zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li -
ky č. 185/1993 Z. z. o zria de ní Vo jen skej aka dé mie
v Lip tov skom Mi ku lá ši, o zme ne ná zvu Vy so kej vo jen -
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10) § 5 ods. 4 zá ko na č. 131/2002 Z. z.
11) § 139a  a 139b zá ko na č. 370/1997 Z. z. v zne ní zá ko na č. 512/2002 Z. z.
12) § 65 zá ko na č. 380/1997 Z. z. o pe ňaž ných ná le ži tos tiach vo ja kov.
13) § 15 ods. 1 písm. a) až c) zá ko na č. 131/2002 Z. z.
14) Zá kon č. 370/1997 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
15) § 2 ods. 3 zá ko na č. 321/2002 Z. z.



skej le tec kej ško ly Slo ven ské ho ná rod né ho pov sta nia
v Ko ši ciach a o vo jen skom škol stve Ar má dy Slo ven skej
re pub li ky v zne ní čl. V zá ko na č. 324/1996 Z. z.

Čl. II

Zá kon č. 131/2002 Z. z. o vy so kých ško lách a o zme -
ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 209/2002 Z. z., zá ko na č. 401/2002 Z. z., zá ko na
č. 422/2003 Z. z., zá ko na č. 465/2003 Z. z. a zá ko na
č. 528/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 5 ods. 3 sa za slo vá „s inou ve rej nou vy so kou
ško lou“ vkla dá čiar ka a slo vá „ak oso bit ný pred pis ne -
us ta no vu je inak3a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 3a znie:
„3a) § 2 zá ko na č. 455/2004 Z. z. o zria de ní Aka dé mie ozbro je ných

síl ge ne rá la Mi la na Ras ti sla va Šte fá ni ka, o zlú če ní Vo jen skej
le tec kej aka dé mie ge ne rá la Mi la na Ras ti sla va Šte fá ni ka
v Ko ši ciach s Tech nic kou uni ver zi tou v Ko ši ciach, o zria de ní
Ná rod nej aka dé mie ob ra ny mar ša la An dre ja Ha di ka a o zme ne 
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

2. § 43 znie:

„§ 43

Vo jen ské vy so ké ško ly

(1) Na vo jen ských vy so kých ško lách štu du jú štu den -
ti, kto rí vy ko ná va jú vo jen skú služ bu.

(2) Vo jen ské vy so ké ško ly sú štát ne roz poč to vé or ga -
ni zá cie.20)

(3) Vo jen ské vy so ké ško ly vedú re gis ter štu den tov.

(4) Mi nis ter ob ra ny Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len
„mi nis ter ob ra ny“)
a) pred kla dá pre zi den to vi re pub li ky ná vrh na vy me no -

va nie ale bo od vo la nie rek to ra vo jen skej vy so kej ško -
ly po pred chá dza jú com vy jad re ní ná čel ní ka Ge ne -
rál ne ho štá bu Ozbro je ných síl Slo ven skej
republiky28a) (ïa lej len „ná čel ník ge ne rál ne ho štá -
bu“) a aka de mic ké ho se ná tu vo jen skej vy so kej ško -
ly,

b) pred kla dá pre zi den to vi re pub li ky ná vr hy vo jen skej
vy so kej ško ly na vy me no va nie pro fe so rov,

c) vy me nú va a od vo lá va na ná vrh rek to ra pro rek to rov
vo jen skej vy so kej ško ly po pred chá dza jú com vy jad -
re ní aka de mic ké ho se ná tu vo jen skej vy so kej ško ly, 

d) ur ču je slu žob ný plat rek to ro vi vo jen skej vy so kej
ško ly,

e) po ve ru je po od vo la ní rek to ra vo jen skej vy so kej ško ly 
ale bo po pred čas nom skon če ní vý ko nu jeho funk cie
z iných dô vo dov, ale bo v iných prí pa doch, keï vo jen -
ská vy so ká ško la nemá rek to ra, vý ko nom funk cie
rek to ra do vy me no va nia no vé ho rek to ra nie ktoré ho
zo za mest nan cov vo jen skej vy so kej ško ly ale bo inú
oso bu po vy jad re ní aka de mic ké ho se ná tu vo jen skej
vy so kej ško ly,

f) roz ho du je do 60 dní po vy jad re ní Akre di tač nej ko mi -
sie o pri zna ní prá va vo jen skej vy so kej ško le ude ¾o va� 
po úspeš nom ab sol vo va ní da né ho štu dij né ho prog -
ra mu zod po ve da jú ci aka de mic ký ti tul (§ 83 ods. 1)

a o pri zna ní prá va vo jen skej vy so kej ško le usku toč -
ňo va� v štu dij nom od bo re ha bi li tač né ko na nie a ko -
na nie na vy me nú va nie pro fe so rov (§ 83 ods. 3).

(5) Mi nis ter stvo ob ra ny Slo ven skej re pub li ky (ïa lej
len „mi nis ter stvo ob ra ny“)
a) schva ¾u je vnú tor né pred pi sy vo jen ských vy so kých

škôl [§ 15 ods. 1 písm. a) až c)],
b) schva ¾u je štu dij né prog ra my vo jen ských vy so kých

škôl po pred chá dza jú com vy jad re ní Akre di tač nej
ko mi sie, 

c) pred kla dá mi nis ter stvu škol stva ná vr hy na zme ny
sús ta vy štu dij ných od bo rov ob ra ny a vo jen stva, a to
aj na ná vrh vo jen skej vy so kej ško ly (§ 50 ods. 4),

d) vy jad ru je sa k žia dos tiam a pod kla dom vo jen ských
vy so kých škôl pred kla da ných Akre di tač nej ko mi sii,

e) ur ču je ïal šie pod mien ky pri ja tia na štú dium na vo -
jen ských vy so kých ško lách,

f) ur ču je poč ty pri jí ma ných štu den tov na vo jen ské vy -
so ké ško ly; ná vrh poč tov pred kla dá ná čel ník ge ne -
rál ne ho štá bu,

g) ur ču je po čet a štruk tú ru za mest nan cov vo jen ských
vy so kých škôl, a to aj na ná vrh rek to ra po vy jad re ní
aka de mic ké ho se ná tu vo jen skej vy so kej ško ly,

h) zria ïu je ve dec ké, pe da go gic ké, vý vo jo vé, hos po dár -
ske a in for mač né pra co vi ská vo jen skej vy so kej ško -
ly, a to aj na ná vrh rek to ra po vy jad re ní aka de mic ké -
ho se ná tu vo jen skej vy so kej ško ly, 

i) pri de ¾u je fi nanč né pros tried ky zo štát ne ho roz po č -
tu, z ka pi to ly mi nis ter stva ob ra ny vo jen ským vy so -
kým ško lám,

j) kon tro lu je zá kon nos� a hos po dár nos� pri vy u ží va ní
fi nanč ných pros tried kov pos kyt nu tých zo štát ne ho
roz po čtu a pri hos po dá re ní s ma jet kom vo vlast níc -
tve Slo ven skej re pub li ky, kto rý je v sprá ve vo jen skej
vy so kej ško ly, 

k) pri jí ma opat re nia pod ¾a § 104 vo vz�a hu k vo jen ským 
vy so kým ško lám,

l) vy ko ná va za vo jen ské vy so ké ško ly čin nos ti pod ¾a
§ 20 ods. 1 písm. a) až d) na zá kla de pod kla dov vy -
pra co va ných vo jen ský mi vy so ký mi ško la mi,

m) plní úlo hu od vo la cie ho or gá nu v správ nom ko na ní,
n) plní úlo hy mi nis ter stva a vy so kej ško ly pod ¾a § 106

ods. 2 písm. b) pri uzná va ní za hra nič né ho vy so ko -
škol ské ho vzde la nia a kva li fi ká cie, kto ré boli zís ka -
né na vo jen ských vy so kých ško lách v za hra ni čí,

o) pre ro kú va a vy hod no cu je dlho do bé zá me ry vo jen -
ských vy so kých škôl a ich ak tu a li zá ciu, 

p) zdru žu je a vy u ží va in for má cie z re gis tra štu den tov
vo jen ských vy so kých škôl v sú la de s oso bit ný mi
pred pis mi.

(6) In for mač ným pra co vi skom pod ¾a od se ku 5 písm.
h) je aka de mic ká kniž ni ca. Jej pos ta ve nie a úlo hy upra -
vu je oso bit ný pred pis.21)

(7) Rek tor vo jen skej vy so kej ško ly zod po ve dá za svo -
ju čin nos� mi nis tro vi ob ra ny a aka de mic ké mu se ná tu
vo jen skej vy so kej ško ly.

(8) Rek tor vo jen skej vy so kej ško ly zod po ve dá mi nis -
tro vi ob ra ny za hos po dá re nie s pri de le ný mi fi nanč ný mi 
pros tried ka mi a za riad ne hos po dá re nie s ma jet kom vo
vlast níc tve Slo ven skej re pub li ky, kto rý je v sprá ve vo -
jen skej vy so kej ško ly.
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 (9) Na štu den tov vo jen ských vy so kých škôl, kto rí sú
v slu žob nom po me re ale bo kto rí vy ko ná va jú prí prav nú
služ bu, zá klad nú služ bu ale bo ná hrad nú služ bu, sa vz�a -
hu jú usta no ve nia toh to zá ko na, ak oso bit né predpisy29)
ne us ta no vu jú inak.

(10) Štu den tom vo jen ských vy so kých škôl, kto rí štu -
du jú v štu dij nom prog ra me ur če nom pre štu den tov,
kto rí vy ko ná va jú vo jen skú služ bu, sa dňom skon če nia
vo jen skej služ by skon čí aj štú dium na vo jen skej vy so -
kej ško le.

(11) Štu dent vo jen skej vy so kej ško ly, kto ré ho vo jen -
ská le kár ska ko mi sia uzná za tr va lo ne spô so bi lé ho na
vý kon vo jen skej služ by zo zdra vot ných dô vo dov,29a)
skon čí štú dium na vo jen skej vy so kej ško le.

(12) Usta no ve nia § 74 až 80 sa na uči te ¾ov a vý -
skumných pra cov ní kov vo jen ských vy so kých škôl, kto -
rí sú v slu žob nom po me re prí sluš ní kov ozbro je ných síl,
vz�a hujú pri me ra ne v sú la de s oso bit ným pred pi som.29)

(13) Ve dú ci mi za mest nan ca mi vo jen skej vy so kej
ško ly sú kves tor, ve li te lia a ve dú ci pe da go gic kých, vý -
vo jo vých, hos po dár skych a in for mač ných pra co vísk
a ve dú ci úče lo vých za ria de ní.

(14) Vo jen ský prog ram je sú bor vo jen ských vzde lá va -
cích čin nos tí a vý cvi ko vých čin nos tí usku toč ňo va ných
mimo akre di to va né ho štu dij né ho prog ra mu so sta no -
ve ným ob sa hom a sú bo rom pra vi diel. Jeho úspeš né
ab sol vo va nie je pod mien kou na úspeš né ab sol vo va nie
štú dia na vo jen skej vy so kej ško le.

(15) Prak tic ká vý uč ba pod ¾a štu dij ných prog ra mov

a vzde lá va cie čin nos ti a vý cvi ko vé čin nos ti pod ¾a vo jen -
ské ho prog ra mu vo jen ských vy so kých škôl sa usku toč -
ňu jú naj mä vo vý rob ných a vý skumných or ga ni zá -
ciách, v Ná rod nej aka dé mii ob ra ny mar ša la An dre ja
Hadika29b) a vo vý cvi ko vých ško lách; mož no ich usku -
toč ňo va� aj vo vo jen ských jed not kách, út va roch a za -
ria de niach ozbro je ných síl Slo ven skej re pub li ky, s kto -
rý mi majú vo jen ské vy so ké ško ly uza tvo re né zmlu vy
(§ 35 ods. 1).

(16) Na vo jen ské vy so ké ško ly sa ne vz�a hu jú usta no -
ve nia § 6 ods. 1 písm. b) a k), § 9 ods. 1 písm. a), c), g),
h), i), n) a o), § 10 ods. 2, 5, 9 a 11, § 15 ods. 3, § 16, 16a
a 17, § 21 ods. 1 písm. a), § 22 až 41, § 102 ods. 3, § 103.

(17) Na vo jen ské vy so ké ško ly sa vz�a hu jú pri me ra ne 
usta no ve nia § 2 ods. 15, § 6 ods. 1 písm. c), d), e), g) a l),
§ 9 ods. 1 písm. b), f), l) a m), § 10 ods. 1, 4 a 10, § 15
ods. 1 a 2, § 18 až 20, § 50 ods. 4, § 52 ods. 2, § 55, 57
a 58, § 61, 64, 66, § 70 až 73, § 75, 77, 88, 92, § 94
až 101, § 102 ods. 2, § 104 a 107.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 28a, 29, 29a a 29b
zne jú:
„28a) § 7 ods. 5 zá ko na č. 321/2002 Z. z. o ozbro je ných si lách

Slo ven skej re pub li ky.
29) Zá kon č. 320/2002 Z. z. o bran nej po vin nos ti v zne ní

ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 370/1997 Z. z. o vo jen skej služ be v zne ní ne skor ších
pred pi sov.
Zá kon č. 380/1997 Z. z. o pe ňaž ných ná le ži tos tiach vo ja kov
v zne ní ne skor ších pred pi sov.

29a) § 149a ods. 5 písm. b) zá ko na č. 370/1997 Z. z. v zne ní zá ko na 
č. 512/2002 Z. z.

29b) § 4 zá ko na č. 455/2004 Z. z.“.

3. Prí lo ha č. 2 znie:

„Príloha č. 2                        
k zákonu č. 131/2002 Z. z.

„ZOZ NAM ŠTÁT NYCH VY SO KÝCH ŠKÔL

Aka dé mia ozbro je ných síl ge ne rá la Mi la na Ras ti sla va Šte fá ni ka
Aka dé mia Po li caj né ho zbo ru v Bra ti sla ve 
Slo ven ská zdra vot níc ka uni ver zi ta v Bra ti sla ve“.

Čl. III

Zá kon č. 321/2002 Z. z. o ozbro je ných si lách Slo ven -
skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 512/2002 Z. z. sa mení 
tak to:

V § 4 ods. 11 sa slo vá „vo jen ské školy11)“ na hrá dza jú
slo va mi „Aka dé mia ozbro je ných síl a Ná rod ná aka dé -
mia obrany11)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 11 znie:

„11) Zá kon č. 455/2004 Z. z. o zria de ní Aka dé mie ozbro je ných síl
ge ne rá la Mi la na Ras ti sla va Šte fá ni ka, o zlú če ní Vo jen skej
le tec kej aka dé mie ge ne rá la Mi la na Ras ti sla va Šte fá ni ka
v Ko ši ciach s Tech nic kou uni ver zi tou v Ko ši ciach, o zria de ní
Ná rod nej aka dé mie ob ra ny mar ša la An dre ja Ha di ka
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

Čl. IV

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. sep tem bra 2004.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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