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451
ZÁKON
z 24. júna 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 220/1996
Z. z., zákona è. 137/1998 Z. z., zákona è. 310/1999 Z. z.,
zákona è. 128/2002 Z. z., zákona è. 414/2002 Z. z., zákona è. 529/2002 Z. z., zákona è. 469/2003 Z. z. a zákona è. 365/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 odsek 2 znie:
„(2) Tento zákon sa vz•ahuje na posudzovanie bezpeènosti výrobkov alebo obmedzenie rizík, ktoré sú s používaním výrobku spojené, ak požiadavky na bezpeènos• alebo
obmedzenie rizík neustanovujú osobitné predpisy.3)“.
2. V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) výrobcom ten, kto
1. má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky alebo na území èlenského štátu Európskej únie a výrobok vyrobil, obnovil,
upravil, alebo ten, kto sa ako výrobca na výrobku oznaèil, uviedol na výrobku svoju ochrannú
známku, iný rozlišovací znak, alebo osoba po die¾ajúca sa na dodávate¾skom re•azci, ktorej
èinnos• môže ovplyvni• bezpeènostné vlastnosti
výrobku,
2. ak výrobca nemá sídlo alebo miesto podnikania
na území Slovenskej republiky alebo na území
iného èlenského štátu Európskej únie, za výrobcu sa považuje splnomocnený zástupca výrobcu
so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
na území èlenského štátu Európskej únie,
3. ak splnomocnený zástupca výrobcu osoby uvedenej v prvom bode neexistuje, za výrobcu sa považuje osoba, ktorá výrobok do jedného z èlen ských štátov Európskej únie doviezla,“.
3. V § 2 ods. 1 písm. d) sa na konci vypúš•a èiarka
a pripájajú sa tieto slová: „zo štátu, ktorý nie je èlen ským štátom Európskej únie,“.
4. V § 2 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) výrobkom každá hnute¾ná nová, použitá alebo
upravená vec, ktorá bola vyrobená, vy•ažená alebo
inak získaná, bez oh¾adu na stupeò jej spracovania, a ktorá, aj v rámci poskytnutia služby, je urèená na ponuku spotrebite¾ovi alebo v prípade ktorej
možno rozumne predpoklada•, že ju bude spotrebite¾ používa•, ak sa táto vec dodáva v rámci podnika-

te¾skej èinnosti za odplatu alebo bezodplatne. Vý robkom je aj hnute¾ná vec, ktorá je súèas•ou alebo
príslušenstvom inej hnute¾nej alebo nehnute¾nej
veci. Za výrobok sa považuje aj elektrina a plyn urèené pre spotrebite¾a,“.
5. V § 2 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
„h) závažným rizikom závažné ohrozenie života, zdra via alebo majetku spotrebite¾a, aj keï nemá bezprostredný úèinok, ktorý si vyžaduje okamžitý zásah orgánov verejnej správy.“.
6. § 6a vrátane nadpisu znie:
„§ 6a
Bezpeèný výrobok a povinnosti
pri uvádzaní výrobku do obehu
(1) Bezpeèným výrobkom je výrobok, ktorý za bežných alebo rozumne predvídate¾ných podmienok používania nepredstavuje po dobu urèenú výrobcom alebo po dobu obvyklej použite¾nosti nebezpeèenstvo
alebo jeho používanie predstavuje pre spotrebite¾a
vzh¾adom na bezpeènos• a ochranu zdravia len minimálne nebezpeèenstvo. Pre stanovenie bezpeèného výrobku sa zoh¾adòujú najmä
a) vlastnosti výrobku, jeho zloženie, životnos•, obal,
návod na jeho montáž a uvedenie do prevádzky, dostupnos•, odporúèaný spôsob používania vrátane
vymedzenia prostredia používania, oznaèenie výstrah, údržba a likvidácia, podmienky skladovania,
podmienky prepravy a rozsah ïalších údajov a informácií poskytovaných výrobcom; všetky takéto údaje
a informácie musia by• uvedené spôsobom zrozumite¾ným spotrebite¾ovi a v štátnom jazyku,
b) vplyv výrobku na iné výrobky, ak sa predpokladá, že
sa bude používa• spolu s nimi,
c) spôsob predvedenia výrobku,
d) skupiny spotrebite¾ov, ktoré môžu by• pri používaní
výrobku vystavené riziku, najmä deti a staršie osoby.
(2) Za bezpeèný výrobok sa považuje aj výrobok, ktorý spåòa požiadavky osobitného predpisu,3) ktorým sa
ustanovujú požiadavky na bezpeènos• výrobku alebo
na obmedzenie rizika, ktoré je s výrobkom pri jeho používaní spojené. Ak takýto predpis ustanovuje len niektoré h¾adiská bezpeènosti, ostatné h¾adiská bezpeèného výrobku sa posudzujú pod¾a tohto zákona.
(3) Ak v právnych aktoch Európskych spoloèenstiev
a Európskej únie nie sú urèené požiadavky na bezpeè-
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nos• výrobku alebo na obmedzenie rizík spätých s používaním výrobku, za bezpeèný sa považuje výrobok,
ktorý je v zhode s právnym predpisom toho èlenského
štátu Európskej únie, v ktorom je uvedený do obehu,
ak takýto právny predpis zaruèuje ochranu, ktorá je
rovnocenná s požiadavkami pod¾a odseku 1.
(4) Ak sa bezpeènos• výrobku nezistí pod¾a odsekov 2
alebo 3, posudzuje sa pod¾a
a) slovenskej technickej normy,8a) ktorá preberá európsku normu, na ktorú odkazuje Komisia Európskych
spoloèenstiev (ïalej len „Komisia“) v Úradnom vestníku Európskych spoloèenstiev, a tento odkaz je
zverejnený vo Vestníku Úradu pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
b) slovenskej technickej normy, ktorá preberá inú európsku normu než pod¾a písmena a),
c) technickej normy toho èlenského štátu Európskej
únie, v ktorom je výrobok uvedený do obehu,
d) odporúèania Komisie, ktoré obsahuje pokyny pre
posudzovanie bezpeènosti výrobku,
e) pravidiel správnej praxe bezpeènosti výrobku platných v príslušnom odbore,
f) súèasného stavu poznatkov vedy a techniky,
g) rozumného oèakávania spotrebite¾a týkajúceho sa
bezpeènosti.
(5) Možnos• dosiahnutia vyššej úrovne bezpeènosti
výrobku alebo dostupnosti iných výrobkov, ktoré predstavujú nižší stupeò ohrozenia, nie je dôvodom na to,
aby bol výrobok považovaný za nebezpeèný.
(6) Výrobok, ktorý nespåòa požiadavky urèené v odsekoch 1 až 4, sa považuje za nebezpeèný.
(7) Za nebezpeèný výrobok sa považuje aj výrobok,
ktorý svojím tvarom, vôòou, farbou, vzh¾adom, balením, oznaèením, objemom alebo ve¾kos•ou môže
u spotrebite¾a, najmä u detí, vyvola• riziko zámeny
s potravinou, a ohrozi• tak ich život, zdravie.
(8) Ak výrobca vyrába alebo dovozca dováža výrobok
zo štátu, ktorý nie je èlenským štátom Európskej únie,
orgány dozoru a kontroly pri uvádzaní výrobku do obehu postupujú pod¾a osobitného predpisu.8b)
(9) Podrobnosti o požiadavkách na bezpeènos• vlákien, textilných, usòových a odevných výrobkov z textilu a usne urèených na priamy styk s pokožkou ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej
len „ministerstvo“).“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 8b) znie:

„8b) Nariadenie Rady (EHS) è. 339/1993 z 8. februára 1993
o kontrole zhody výrobkov dovážaných z tretích krajín
s právnymi predpismi o bezpeènosti výrobkov (Ú.v. ES L 40,
17. 02. 1993) v platnom znení.“.
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8. V § 7 ods. 3 sa slová „ten, kto“ nahrádzajú slovami „predávajúci, ktorý“.
9. V § 9 sa vkladajú nové odseky 1 až 3, ktoré znejú:
„(1) Výrobca a dovozca, ktorí výrobok uvádzajú do
obehu, sú povinní výrobok zrozumite¾ne, vidite¾ne
a vhodnou formou oznaèi• informáciami, ktoré umožòujú zhodnoti• riziká spojené s jeho používaním alebo
inými informáciami, ktoré s bezpeènos•ou výrobku súvisia. Na výrobku musia by• uvedené údaje nevyhnutné na identifikáciu výrobcu a dovozcu, výrobku a v prípade potreby i série výrobkov. K výrobku sú povinní
pripoji• aj sprievodnú dokumentáciu; sprievodnou dokumentáciou výrobku sú doklady, ktoré sú nevyhnutné na prevzatie a používanie výrobku.
(2) Ak výrobok svojimi vlastnos•ami spåòa požiadavky bezpeènosti, ale urèitý spôsob jeho používania môže
bezpeènos• spotrebite¾a ohrozi•, a ak takéto nebezpeèenstvo nie je zjavné, výrobca a dovozca sú povinní na
toto nebezpeèenstvo upozorni• v sprievodnej dokumentácii. Výrobca a dovozca sú povinní presne urèi• èasti
výrobku, ktoré môžu spôsobi• nebezpeèenstvo, a opísa•
spôsob ich bezpeèného používania. Upozornenie na nebezpeèenstvo nezbavuje výrobcu a dovozcu povinnosti
zabezpeèi• ostatné požiadavky na bezpeènos• výrobku.
(3) Výrobca a dovozca sú povinní pravdivo a úplne informova• predávajúceho o vlastnostiach dodaných výrobkov. Ak výrobca a dovozca nevstupujú do priameho
vz•ahu s predávajúcim, sú povinní pravdivo a úplne informova• o vlastnostiach výrobkov dodávate¾a výrobku. Dodávate¾ výrobku je povinný pravdivo a úplne informova• o vlastnostiach výrobku predávajúceho.
Informácie, ktoré povinná osoba musí poskytnú•, zahàòajú
a) úplný opis rizika, ktoré výrobky predstavujú, vrátane rizika výrobkov používaných na výkon služieb,
b) všetky informácie dôležité pre výkon kontroly výrobku,
c) opatrenia, ktoré je potrebné prija• na zabránenie
vzniku rizika pre spotrebite¾a pri používaní výrobku.“.
Doterajšie odseky 1 a 2 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
10. V § 10 odsek 6 znie:
„(6) Podrobnosti o oznaèovaní materiálového zloženia jednotlivých druhov výrobkov, o metódach skúšania materiálového zloženia výrobkov a o spôsobe balenia a zaobchádzania s výrobkami urèenými pre
spotrebite¾a upraví všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo.“.
11. V § 11 sa za prvú vetu vkladá táto veta: „Možnos•
súbežného používania iných oznaèení, najmä grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov nie
je týmto dotknutá.“.

7. V § 7 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú urèenú
dobu spotreby, sa nesmú uvies• do obehu ani ponecha•
v obehu po uplynutí doby spotreby.“.

12. V § 12 ods. 1 sa slová „Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa oznaèujú ako odseky 3
až 6.

13. V § 14 ods. 3 sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú
slovami „obvodný úrad“.
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14. V § 14a sa slová „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.
15. V § 16 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) druh a názov výrobku alebo druh služby pod¾a
oznaèenia v Štatistickej klasifikácii produkcie,12b)“.
16. Nový § 18 znie:
„§ 18
(1) Výrobca, dovozca a dodávate¾ sú povinní, ak je to
potrebné na zamedzenie rizika, odobera• vzorky výrobkov a vykonáva• skúšky ich bezpeènosti pod¾a osobitného predpisu. 8b) O výsledku týchto skúšok sú povinní
vies• písomnú evidenciu.
(2) Výrobca, dovozca a dodávate¾ sú povinní aj po dodaní výrobku predávajúcemu a po jeho predaní spotrebite¾ovi informova• sa o bezpeènosti vyrábaného alebo
dodávaného výrobku. Ak zistia, že výrobok je nebezpeèný, sú povinní upozorni• na túto skutoènos• spotrebite¾a a príslušný orgán dozoru a kontroly a neodkladne
stiahnu• takýto výrobok z obehu; za stiahnutie nebezpeèného výrobku z obehu sa považuje opatrenie, ktoré
má zabráni• prezentácii, ponuke a predaju nebezpeèného výrobku.
(3) Výrobca, dovozca a dodávate¾, ktorí sa akýmko¾vek spôsobom dozvedia, že výrobok, ktorý vyrobili, doviezli alebo dodali, je nebezpeèný, majú povinnos• bezodkladne požiada• verejnoprávne elektronické médiá,
aby na ich náklady okamžite uverejnili informáciu
o tom, že výrobok je nebezpeèný.
(4) Výrobca, dovozca, dodávate¾ alebo predávajúci je
povinný umožni• spotrebite¾ovi vráti• nebezpeèný výrobok spä• a spotrebite¾ má právo výberu, ktorej z povinných osôb výrobok vráti. Ak spotrebite¾ uplatní toto
právo, výrobca, dovozca, dodávate¾ alebo predávajúci
musí prevzia• nebezpeèný výrobok a najneskôr v lehote
do troch kalendárnych dní vráti• spotrebite¾ovi kúpnu
cenu výrobku vrátane úèelne vynaložených nákladov.
Ak spotrebite¾ už nemá doklad o kúpe výrobku, táto povinnos• sa vz•ahuje na výrobcu alebo dovozcu.
(5) Ak výrobca, dovozca, dodávate¾ alebo predávajúci
povinnos• pod¾a odseku 4 nesplní, je príslušný orgán
dozoru a kontroly oprávnený v prípade, ak je ohrozený
život, zdravie alebo majetok spotrebite¾a, okrem uloženia pokuty rozhodnú• o znièení výrobku na náklady
toho, kto povinnos• stiahnutia výrobku z obehu nesplnil.“.
17. § 21 a 22 vrátane nadpisov znejú:
„§ 21
Pôsobnos• orgánov vo veciach ochrany spotrebite¾a
(1) Pôsobnos• vo veciach ochrany spotrebite¾a vykonáva
a) ministerstvo,
b) iné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej
správy Slovenskej republiky,
c) orgány dozoru a kontroly,
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d) obce.
(2) Ministerstvo vo veciach ochrany spotrebite¾a
a) riadi výkon štátnej správy,
b) vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky
návrhy koncepcie štátnej spotrebite¾skej politiky;
pritom spolupracuje s príslušnými ministerstvami
a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky, so združeniami spotrebite¾ov
a s inými právnickými osobami založenými na
ochranu spotrebite¾a.
(3) Iné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach ochrany
spotrebite¾a spolupracujú s ministerstvom pri tvorbe
koncepcie štátnej spotrebite¾skej politiky.
(4) Obec
a) vykonáva na trhoviskách a trhových miestach dozor
a kontrolu nad dodržiavaním povinností ustanovených v tomto zákone a postupuje pri výkone dozoru
a kontroly pod¾a § 22,
b) vydáva trhový poriadok, v ktorom ustanoví zákaz
predaja nekvalitného tovaru a predaja tovaru, pri
ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia
alebo jeho pôvod,
c) ukladá pokuty za porušenie tohto zákona.
§ 22
Úlohy orgánov dozoru a kontroly
(1) Dozor a kontrolu nad dodržiavaním povinností
ustanovených týmto zákonom vykonávajú obce a orgány dozoru a kontroly pod¾a osobitných predpisov.13b ) Ak
nie je možné pôsobnos• orgánov dozoru a kontroly takto urèi•, je na výkon dozoru a kontroly príslušná Slo venská obchodná inšpekcia.
(2) Orgány dozoru a kontroly pri výkone dozoru
a kontroly postupujú jednotlivo alebo vo vzájomnej
spolupráci a výsledky svojej èinnosti vo veciach bezpeènosti výrobkov oznamujú colným orgánom.
(3) Orgány dozoru a kontroly sú povinné vykonáva•
dozor a kontrolu bezpeènosti výrobku a na tento úèel
sú oprávnené
a) vyžadova• potrebné informácie od výrobcov, dovozcov, dodávate¾ov alebo predávajúcich,
b) odobera• výrobok alebo vzorku zo série výrobkov
a podrobova• ich kontrole bezpeènosti,
c) posudzova•, èi výrobok, ktorý má by• uvedený do
predaja, obsahuje upozornenia na riziká, ktoré použitie výrobku môže vyvola•,
d) informova• vèas a vhodným spôsobom osoby, ktoré
môžu by• vystavené riziku vyvolanému výrobkom,
e) zakáza• po dobu potrebnú na vykonanie kontroly
uvedenie výrobku alebo série výrobkov do obehu, ich
prezentáciu, ponuku alebo predaj, ak existujú odôvodnené informácie, že výrobok je nebezpeèný,
f) zakáza• uvedenie výrobku alebo série výrobkov do
obehu, ich prezentáciu, ponuku alebo predaj, ak
bolo preukázané, že sú nebezpeèné,
g) nariadi• okamžité stiahnutie výrobku alebo série výrobkov z obehu, ak sú nebezpeèné a boli uvedené do
obehu; ak je to potrebné, nariadi• aj ich znièenie,
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h) nariadi• výrobcovi, dovozcovi, dodávate¾ovi alebo
predávajúcemu povinnos• prevzia• naspä• nebezpeèný výrobok od spotrebite¾a.
(4) Postup orgánov dozoru a kontroly pod¾a odseku 3
je možné uplatni• okrem výrobcu, dovozcu, dodávate¾a
alebo predávajúceho aj voèi všetkým ïalším dotknutým osobám, ktoré výrobok nadobudnú ako súèas•
veci.
(5) Orgány dozoru a kontroly môžu zakáza• uvedenie
výrobku do obehu alebo jeho predaj alebo nariadi•
okamžité stiahnutie výrobku z obehu, alebo spätné
prevzatie výrobku aj vtedy, ak je preukázané, že napriek zhode výrobku s požiadavkami na jeho bezpeènos• pod¾a § 6a je výrobok nebezpeèný.
(6) Zamestnanci orgánov dozoru a kontroly sú povinní zachováva• mlèanlivos• o všetkých skutoènostiach,
o ktorých sa dozvedeli pri výkone dozoru alebo kontroly
pod¾a tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7) Opravné prostriedky proti rozhodnutiam orgánov
dozoru a kontroly vydané pod¾a odseku 3 písm. f) až h)
a odseku 5 nemajú odkladný úèinok.
(8) Orgány dozoru a kontroly sú povinné zverejòova•
právoplatné rozhodnutia vydané na základe tohto zá kona. Orgány dozoru a kontroly musia dba•, aby sa pri
zverejòovaní zachovalo právo podnikate¾ov na ochranu
ich obchodného tajomstva a dôverných informácií. Povinnos• zverejnenia je splnená uverejnením rozhodnutí
nasledujúci deò po nadobudnutí ich právoplatnosti na
dobu 6 mesiacov na oficiálnej internetovej stránke orgánov dozoru a kontroly a sprístupnením právoplatných rozhodnutí na útvaroch urèených príslušným orgánom dozoru a kontroly.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 13b znie:

„13b) § 3 zákona è. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného
trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 284/2002 Z. z.
§ 64 a 65 zákona è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach, o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších
predpisov.
§ 8, 9, 11 a 13 zákona è. 488/2002 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.“.

18. § 23 vrátane nadpisu znie:
„§ 23
Oznamovacia povinnos•
vo veciach bezpeènosti výrobkov
(1) Orgány dozoru a kontroly sú povinné oznámi• výskyt nebezpeèných výrobkov ministerstvu. Ministerstvo je notifikaèným orgánom Slovenskej republiky
systému pre rýchlu výmenu informácií s orgánmi Európskej únie v situáciách vážneho a bezprostredného
rizika pre bezpeènos• a ochranu zdravia spotrebite¾ov
vyplývajúceho z nepotravinárskych výrobkov (RAPEX).
(2) Ak riziko vyplývajúce z nebezpeèného nepotravinárskeho výrobku môže presiahnu• územie Slovenskej
republiky, ministerstvo je povinné bezodkladne informova• o výskyte takéhoto výrobku Komisiu.
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(3) Ak Komisia doruèí ministerstvu rozhodnutie o výskyte nebezpeèného nepotravinárskeho výrobku v niektorom z èlenských štátov Európskej únie, ministerstvo ho doruèí bez zbytoèného odkladu príslušnému
orgánu dozoru a kontroly. Orgán dozoru a kontroly v lehote 20 kalendárnych dní, ak Komisia neurèí inú lehotu, zakáže uvedenie výrobku do obehu alebo nariadi
stiahnutie výrobku z obehu v Slovenskej republike.
(4) Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví postup, obsah a formu zabezpeèenia
systému rýchlej výmeny informácií o výskyte nebezpeèného nepotravinárskeho výrobku.
(5) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevz•ahujú na lieky a lieèivá a na oznamovanie nehôd, porúch a zlyhaní
zdravotníckych pomôcok pod¾a osobitných predpisov. 13c)
(6) Zamestnanci orgánov dozoru a kontroly sú povinní zachováva• mlèanlivos• o informáciách získaných
v rámci ich pôsobnosti v oblasti bezpeènosti výrobkov
s výnimkou informácií, ktoré musia by• zverejnené
v záujme ochrany zdravia a bezpeènosti spotrebite¾ov.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 13c znie:

„13c) Zákon è. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

19. Za § 23a sa vkladajú § 23b a 23c, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
„§ 23b
Úlohy a oprávnenia colných orgánov a orgánov
dozoru a kontroly z h¾adiska bezpeènosti výrobkov
(1) Colné orgány kontrolujú pri výrobkoch navrhnutých k prepusteniu do colného režimu vo¾ný obeh, 14a) èi
a) výrobok alebo séria výrobkov nemá znaky, ktoré
odôvodòujú podozrenie vážneho a bezprostredného
ohrozenia zdravia a bezpeènosti pri použití tohto výrobku za bežných a predvídate¾ných podmienok, a
b) k výrobku je pripojená sprievodná dokumentácia
pod¾a § 9 ods. 1.
(2) Ak colný orgán zistí, že výrobok alebo séria výrobkov nespåòa požiadavky pod¾a odseku 1, colný orgán
preruší konanie o prepustení výrobku do colného režimu vo¾ný obeh a ihneï požiada príslušný orgán dozoru
a kontroly o záväzné stanovisko. Proti rozhodnutiu
o prerušení konania nie je prípustný opravný prostriedok.
(3) Ak orgán dozoru a kontroly zistí, že výrobok zodpovedá bezpeènostným požiadavkám pod¾a tohto zákona, vydá o tom pre colný orgán záväzné stanovisko. Ak
colný orgán nedostane do troch pracovných dní po prerušení konania o prepustení výrobku do režimu vo¾ný
obeh žiadne vyrozumenie, má sa za to, že výrobok je
bezpeèný.
(4) Ak orgán dozoru a kontroly zistí, že výrobok je nebezpeèný, vydá o tom pre colný orgán záväzné stanovisko. Colný orgán rozhodne o neprepustení výrobku
do colného režimu vo¾ný obeh a pripojí k sprievodnej
dokumentácii k tomuto výrobku doložku s textom: „Ne-
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bezpeèný výrobok – neprepustené do colného režimu
vo¾ný obeh“. 8b)
(5) Ak orgán dozoru a kontroly zistí, že výrobok nespåòa požiadavky uvedené v odseku 1 písm. b), vydá
o tom pre colný orgán záväzné stanovisko. Colný orgán
pripojí k sprievodnej dokumentácii k tomuto výrobku
doložku s textom: „Výrobok nie je v zhode – neprepustené do colného režimu vo¾ný obeh“.8b)
(6) Ak ide o výrobok podliehajúci skaze, sú orgány
dozoru a kontroly a colné orgány povinné zabezpeèi•,
aby podmienky na jeho skladovanie zodpovedali povahe výrobku a minimalizovali prípadné škody na náklady výrobcu, dovozcu alebo dodávate¾a.
§ 23c
Informaèná povinnos•
(1) Ministerstvo informuje Komisiu o orgánoch, ktoré
sú zodpovedné za vykonávanie dozoru a kontroly na
vnútornom trhu v Slovenskej republike.
(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky informuje Komisiu o urèení špecializovaných miest colného
odbavenia pre kontroly urèených výrobkov, ak bude
rozhodnuté o potrebe takéhoto postupu, o podrobnostiach oznaèovania a o sprievodnej dokumentácii výrobkov, ktoré budú podlieha• kontrole.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:

„ 14a) § 5 ods. 3 zákona è. 199/2004 Z. z. Colného zákona
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

20. V § 24 ods. 1 prvej vete sa slová „500 000 Kès“ nahrádzajú slovami „2 000 000 Sk“ a v druhej vete sa slová „1 000 000 Kès“ nahrádzajú slovami „5 000 000 Sk“.
21. V § 24 ods. 2 prvej vete sa slovo „Kès“ nahrádza
slovom „Sk“.
22. V § 24 odsek 6 znie:
„(6) Pri urèení výšky pokuty sa prihliada najmä na
charakter protiprávneho konania, závažnos• veci, spôsob, dåžku trvania a následky porušenia povinnosti
a mieru zavinenia.“.
23. V § 25 sa odkaz 15 nahrádza odkazom 2.
Poznámka pod èiarou k odkazu 15 sa vypúš•a.
24. Nadpis § 26 znie: „Oprávnenia voèi orgánom verejnej správy a súdom“.
25. V § 26 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Združenia sú oprávnené spolupracova• s príslušnými orgánmi štátnej správy pri tvorbe a kontrole
spotrebite¾skej politiky a zúèastòova• sa na tvorbe
právnych predpisov vo veciach ochrany spotrebite¾a.
(3) Proti porušeniu práv a povinností ustanovených
týmto zákonom a osobitnými predpismi14d ) môže sa
spotrebite¾ proti porušite¾ovi na súde domáha•, aby sa
zdržal konania a odstránil protiprávny stav. Toto právo
môže uplatni• aj združenie.“.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 14d znie:

„14d) Napríklad Obèiansky zákonník, zákon è. 258/2001 Z. z.
o spotrebite¾ských úveroch a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady è. 71/1986 Zb. o Slovenskej
obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov, zákon
è. 128/2002 Z. z., zákon è. 281/2001 Z. z. o zájazdoch,
podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných
agentúr a o zmene a doplnení Obèianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov, zákon è. 108/2000 Z. z. o ochrane
spotrebite¾a pri podomovom predaji a zásielkovom predaji,
zákon è. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.“.

26. § 26 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Vláda Slovenskej republiky podporuje èinnos•
mimovládnych organizácií, ktoré reprezentujú záujmy
spotrebite¾a zamerané na
a) napomáhanie pri presadzovaní ekonomických zá ujmov a práv spotrebite¾ov vykonávaním prieskumov vrátane prieskumu problémov spotrebite¾ov
a vyhodnocovaním presadzovania práv spotrebite¾ov,
b) monitorovanie všeobecných zmluvných podmienok
v spotrebite¾ských zmluvách,
c) reprezentáciu spotrebite¾ov v záujmových zmierovacích fórach a orgánoch,
d) iniciovanie rokovaní a èinností ovplyvòujúcich le gislatívne úpravy v záujme ochrany práv spotrebite¾ov,
e) monitorovanie implementácie spotrebite¾skej politiky a jej uplatòovanie v praxi,
f) vydávanie periodík a publikácií zaoberajúcich sa
spotrebite¾skou politikou, testovaním tovarov a uverejòovaním skúseností z èinnosti spotrebite¾ských
organizácií,
g) prevádzkovanie konzultaèných kancelárií poskytujúcich spotrebite¾om informácie a poradenstvo,
h) organizovanie vzdelávania v oblasti ochrany spotrebite¾a,
i) úèas• na aktivitách medzinárodných organizácií
v záujme ochrany práv spotrebite¾a.
(5) Ministerstvo v súla de so záko nom o štát nom
roz po ète poskyt ne dotá cie na èin nos ti mi mo vlád nych
or ga ni zá cií uve dených v zá kone.2) Žia dosti o do táciu
predkladajú orga ni zá cie na mi nister stvo do 30. ok tóbra. Vyhodnotenie žia dos tí a podpí sa nie zmluvy
o pri delení dotá cie sa uskutoè ní do kon ca kalen dárne ho roka pre nasle du jú ci kalen dár ny rok. Dotácia
bude po krý va• mi nimálne 50 % primera ných ná kladov na pro jekt.“.
27. V § 26a sa vypúš•a slovo „bezplatne“.
28. § 28 vrátane nadpisu znie:
„§ 28
Vz•ah k správnemu poriadku
Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevz•ahujú na rozhodovanie pod¾a § 22 ods. 6.“.
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29. Za § 28 sa vkladajú § 28a a 28b, ktoré vrátane
nadpisu znejú:
„Závereèné ustanovenia
§ 28a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
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„§ 28b
Zrušuje sa:
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 274/1993
Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany
spotrebite¾a v znení zákona è. 310/1999 Z. z., zákona
è. 128/2002 Z. z. a zákona è. 414/2002 Z. z.“.
30. Príloha znie:
„Príloha
k zákonu è. 634/1992 Zb.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoloèenstiev a Európskej únie
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpeènosti výrobkov
(Ú. v. ES L 011, 15. 01. 2002).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/27/ES z 19. mája 1998 o predbežných opatreniach na ochranu
spotrebite¾ských záujmov (Ú. v. ES L 166, 11. 06. 1998) v znení
smernice Európskeho parlamentu a Rady 99/44/ES (Ú. v. ES L 171, 07. 07. 1999),
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES (Ú. v. ES L 178, 17. 07. 2000),
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES (Ú. v. ES L 271, 03. 10. 2002).“.
Èl. II

Èl. III

Zákon è. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 284/2002
Z. z. a zákona è. 22/2004 Z. z. sa dopåòa takto:

Zákon è. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu
spôsobenú vadným výrobkom sa mení takto:
V § 1 ods. 2 sa suma „5 000 Sk“ nahrádza sumou
„20 000 Sk“.

V § 3 ods. 2 sa za slovo „správy“ vkladajú slová „podriadeným Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky“.

Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. septembra 2004.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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452
ZÁKON
z 30. júna 2004
o náhradnom výživnom

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) právne vz•ahy pri poskytovaní náhradného výživného
pre die•a,
b) konanie o náhradnom výživnom,
c) konanie o uplatnení náhrady za poskytnuté náhradné
výživné.
§2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tohto zákona
a) náhradné výživné je suma poskytnutá štátom na zabezpeèenie výživy oprávnenej osoby v prípade, ak si
vyživovaciu povinnos•1) neplní povinná osoba,
b) oprávnená osoba je die•a, ktorému bolo priznané výživné právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom
schválenou dohodou,
c) povinná osoba je rodiè die•a•a, alebo iná fyzická osoba, ktorej bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo
súdom schválenou dohodou uložená povinnos• plati•
výživné die•a•u,
d) žiadate¾ je rodiè, oprávnená osoba, iná fyzická osoba
alebo právnická osoba, ktorej má povinná osoba pod¾a právoplatného rozhodnutia súdu alebo súdom
schválenej dohody plati• výživné pre oprávnenú osobu,
e) penále je 25 % sumy poskytnutého náhradného výživného za príslušný mesiac, ktoré príslušný orgán vymáha spolu s náhradou za poskytnuté náhradné výživné.
§3
Nárok na náhradné výživné
(1) Podmienky nároku na náhradné výživné sú:
a) neplatenie výživného v plnej výške povinnou osobou
v lehote a spôsobom tak, ako je upravená splatnos•
jednotlivých splátok výživného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou naj 1

menej za tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a platenie výživného
nemožno zabezpeèi• výkonom rozhodnutia,2)
b) riadne plnenie povinnej školskej dochádzky oprávnenou osobou,
c) neposkytovanie dávky v hmotnej núdzi alebo príspevku k dávke v hmotnej núdzi pod¾a osobitného predpisu,3)
d) trvalý pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej
republiky.
(2) Podmienky zabezpeèenia platenia výživného výkonom rozhodnutia sa považujú na úèely odseku 1 za splnené aj vtedy, ak žiadate¾ podal návrh na výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy a tieto sa nerealizujú alebo sa ich
realizácia skonèila z dôvodu straty zamestnania povinnej osoby.
(3) Podmienka zabezpeèenia platenia výživného sa považuje za splnenú aj vtedy, ak žiadate¾ podá návrh na výkon rozhodnutia najneskôr v deò podania žiadosti o náhradné výživné.
(4) Podmienka pod¾a odseku 1 písm. b) sa považuje za
splnenú, ak oprávnená osoba skonèila povinnú školskú
dochádzku.
(5) Náhradné výživné sa poskytne, len ak príjem žiadate¾a a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoloène pod¾a osobitného predpisu,4) nie je vyšší ako
2,2-násobku sumy životného minima žiadate¾a a súm životného minima fyzického osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoloène pod¾a osobitného predpisu.4) Do úhrnu
príjmov žiadate¾a a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoloène pod¾a osobitného predpisu,4) sa nezahàòa príjem povinnej osoby.
§4
Výška náhradného výživného
(1) Náhradné výživné sa poskytuje žiadate¾ovi vo výške
urèenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo vo výške
súdom schválenej dohody, najviac však vo výške
1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené
die•a urèené osobitným predpisom.4)
(2) Ak si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnos•
èiastoène, náhradné výživné sa poskytne vo výške neza-

) § 85 a 88 Zákona o rodine.
) § 41 ods. 2 a § 42 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti
(Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalších zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 274 Obèianskeho súdneho poriadku.
3
) Zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4
) Zákon è. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
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plateného výživného. Obmedzenie maximálnej výšky náhradného výživného pod¾a odseku 1 týmto nie je dotknuté.

nej výške súdom schválenej dohody a ak sú splnené podmienky pod¾a § 3 ods. 1 až 5, príslušný orgán rozhodne
pod¾a § 9.

Konanie o náhradnom výživnom

§8

§5
(1) Úèastníkmi konania o náhradnom výživnom sú:
a) žiadate¾,
b) oprávnená osoba,
c) povinná osoba.
(2) Na konanie a rozhodovanie o náhradnom výživnom
je príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny5) pod¾a
miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby (ïalej len „príslušný orgán“).
§6
(1) Žiadate¾ si môže uplatni• nárok na náhradné výživné podaním písomnej žiadosti o náhradné výživné (ïalej
len „žiados•“).
(2) Zo žiadosti musí by• zrejmé, že sa žiadate¾ domáha
vyplatenia náhradného výživného a v akej sume. Žiados•
musí obsahova• tieto prílohy:
a) právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválenú dohodu, ktorým bola povinnej osobe urèená povinnos• plati• oprávnenej osobe výživné, alebo osvedèenú
kópiu rozhodnutia alebo dohody,
b) potvrdenie príslušného súdu, že žiadate¾ sa návrhom
na výkon rozhodnutia domáhal platenia výživného,
a to najneskôr v deò podania žiadosti o náhradné výživné,
c) potvrdenie školy o tom, že si oprávnená osoba riadne
plní povinnú školskú dochádzku, alebo potvrdenie
zariadenia, v ktorom sa oprávnená osoba pripravuje
na budúce povolanie, o tom, že sa oprávnená osoba
riadne pripravuje na budúce povolanie; to neplatí
v prípade pod¾a § 3 ods. 4,
d) potvrdenie o príjme žiadate¾a a fyzických osôb, kto rých príjmy sa spoloène posudzujú.
§7
(1) Príslušný orgán vyzve povinnú osobu, aby sa k žiadosti vyjadrila v lehote, ktorú jej urèí. Lehota nesmie by•
dlhšia ako 15 dní.
(2) Ak povinná osoba v lehote urèenej pod¾a odseku 1
preukáže zaplatenie výživného vo výške urèenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo vo výške súdom
schválenej dohody, príslušný orgán konanie o poskytnutie náhradného výživného zastaví.
(3) Ak sa povinná osoba v lehote nevyjadrí alebo ak sa
vyjadrí, ale nepreukáže zaplatenie výživného v plnej výške urèenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo v pl5

Informaèná povinnos•
(1) Žiadate¾ a povinná osoba informujú príslušný orgán o každej zmene skutoènosti, ktorá je pod¾a tohto zákona rozhodujúca na vyplácanie náhradného výživného
bez zbytoèného odkladu, najneskôr do ôsmich dní odo
dòa zmeny skutoènosti. Nesplnenie tejto povinnosti zo
strany žiadate¾a je dôvodom na zastavenie výplaty ná hradného výživného.
(2) Škola alebo zariadenie, v ktorej si oprávnená osoba
plní povinnú školskú dochádzku alebo sa ïalej pripravuje na budúce povolanie, informuje príslušný orgán
o závažných nedostatkoch v plnení jej školskej dochádzky alebo dochádzky do tohto zariadenia. Informácie sa
podávajú najmä o tom, že oprávnená osoba skonèila dochádzku, alebo v školskej dochádzke pokraèuje v inej
škole alebo zariadení. Rovnako obec informuje o skutoènosti, že oprávnenej osobe nie je poskytovaná riadna starostlivos• fyzickou osobou, ktorá poberá náhradné výživné.
(3) Osoby uvedené v odseku 1, ak sú požiadané o informáciu, túto poskytnú v lehote piatich dní od požiadania.
(4) Ak príslušný orgán rozhodol o poskytnutí náhradného výživného, podá podnet orgánom èinným v trest nom konaní6) na zaèatie trestného stíhania povinnej osoby pre zanedbanie povinnej výživy.
(5) Ak príslušný orgán vymáha poskytnuté náhradné
výživné a penále pod¾a medzinárodných dohovorov,7) je
povinný informova• Centrum pre medzinárodnoprávnu
ochranu detí a mládeže.8)
(6) Daòové úrady sú povinné poskytnú• na požiadanie
príslušného orgánu informácie o majetku, majetkových
hodnotách a príjmoch povinnej osoby na úèely zabezpeèenia nároku štátu na náhradu za poskytnuté výživné a penále. Informácie poskytne daòový úrad do 30 dní od požiadania.
(7) Ak príslušný orgán rozhodne pod¾a § 9 a 12, je povinný informova• príslušný súd o prechode nároku
oprávneného na výživné na štát.
§9
Poskytovanie náhradného výživného
a prechod nároku oprávnenej osoby
(1) Náhradné výživné sa poskytuje na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu o priznaní náhradného výživného. Náhradné výživné sa poskytuje mesaène pozadu, najskôr od prvého dòa v mesiaci, v ktorom
žiadate¾ podal žiados•.

) Zákon è. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 5/2004 Z. z.
6
) § 12 Trestného poriadku.
7
) Vyhláška ministra zahranièných vecí è. 33/1959 Zb. o Dohovore o vymáhaní výživného v cudzine.
8
) § 65 ods. 2 zákona è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
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(2) Ak žiadate¾ o to výslovne požiada, náhradné výživné
sa poskytne aj za tri kalendárne mesiace predchádzajúce
kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola žiados• podaná.

(4) Odvolania podané proti rozhodnutiam vydaným
pod¾a odsekov 1 a 3 nemajú odkladný úèinok.

(3) Príslušný orgán vypláca žiadate¾ovi náhradné výživné najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiadate¾ovi vznikol
nárok na náhradné výživné, na úèet v banke alebo v poboèke zahraniènej banky,9) ktorá má povolenie pôsobi• ako
banka na území Slovenskej republiky, alebo na žiados• žiadate¾a vypláca náhradné výživné v hotovosti. Ak žiadate¾
písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania náhradného výživného, príslušný orgán je povinný žiadosti vyhovie•.
Náhradné výživné sa nevypláca do cudziny.

§ 11

(4) Poskytnutím náhradného výživného nárok opráv nenej osoby na výživné prechádza na štát, a to do výšky
poskytnutého náhradného výživného.10)
(5) Poskytnutím náhradného výživného vzniká povinnej
osobe povinnos• zaplati• štátu penále vo výške 25 % poskytnutého náhradného výživného. Príslušný orgán môže
zo sociálnych dôvodov odpusti• platbu penále do èasu, keï
dôjde k úprave sociálnych pomerov povinnej osoby.
(6) Príslušný orgán si uplatòuje náhradu za poskytnuté náhradné výživné a penále od povinnej osoby rozhodnutím pod¾a § 12.
§ 10
Rozhodnutie o zastavení výplaty
náhradného výživného a rozhodnutie
o zmene výšky náhradného výživného
(1) Príslušný orgán rozhodne o zastavení výplaty náhradného výživného,
a) ak sa zmenia skutoènosti rozhodujúce na poskytovanie náhradného výživného,
b) ak žiadate¾ nesplnil povinnos• pod¾a § 8 ods. 1 alebo
c) na žiados• žiadate¾a.
(2) Poskytovanie náhradného výživného sa zastaví od
prvého dòa kalendárneho mesiaca, v ktorom príslušný
orgán rozhodol pod¾a odseku 1 o zastavení výplaty náhradného výživného.
(3) Príslušný orgán rozhodne o zmene výšky náhradného výživného, ak sa zmenia skutoènosti rozhodujúce
na urèenie výšky náhradného výživného, najmä právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválená dohoda. O zmene rozhodne príslušný orgán odo dòa, v ktorom
nastala zmena skutoèností rozhodujúcich na urèenie
výšky náhradného výživného.

Vrátenie náhradného výživného
Ak príslušný orgán rozhodne o zastavení výplaty náhradného výživného pod¾a § 10 ods. 1 písm. a), b), alebo
rozhodne o zmene výšky náhradného výživného pod¾a
§ 10 ods. 3, súèasne rozhodne aj o povinnosti žiadate¾a
vráti• poskytnuté náhradné výživné alebo jeho èas• za obdobie, v ktorom mu nepatrilo. Ak po výzve nedôjde do 15
dní k vráteniu náhradného výživného, ktoré žiadate¾ovi
nepatrilo, príslušný orgán môže túto poh¾adávku zapoèíta• s náhradným výživným splatným v ïalšom období.
§ 12
Konanie o náhrade za poskytnuté
náhradné výživné a penále
(1) Ak príslušný orgán poskytne náhradné výživné, súèasne uplatní u povinnej osoby náhradu za poskytnuté
náhradné výživné a penále.
(2) Príslušný orgán vydá rozhodnutie, ktorým uloží povinnej osobe uhradi• náhradu za poskytnuté náhradné
výživné a penále vo výške poskytnutého náhradného výživného a penále pod¾a § 4 a § 9 ods. 4 a 5.
(3) Rozhodnutie pod¾a odseku 2, proti ktorému nebolo
podané odvolanie, alebo rozhodnutie vydané v odvolacom
konaní je právoplatné a vykonate¾né. Také rozhodnutie je
exekuèným titulom pod¾a osobitných predpisov.2)
§ 13
Spoloèné ustanovenia
(1) Rozhodnutia pod¾a § 9 a § 12 ods. 2 vydáva príslušný orgán za celý kalendárny mesiac. Príslušný orgán
môže vyda• spoloèné rozhodnutie za nieko¾ko kalendárnych mesiacov.
(2) Na konanie a rozhodovanie pod¾a tohto zákona sa
vz•ahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,11) ak
tento zákon neustanovuje inak.
(3) Uhradená náhrada za poskytnuté náhradné výživné a penále sú príjmom štátneho rozpoètu Slovenskej republiky.
§ 14
Úèinnos•
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
9

) Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
) § 101 Zákona o rodine.
11
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
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453
ZÁKON
z 30. júna 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

rok na aktivaèný príspevok, ak študuje na strednej škole
alebo na vysokej škole; to neplatí, ak obèan získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupòa.“.

Èl. I

Doterajšie odseky 5 až 11 sa oznaèujú ako odseky 6
až 12.

Zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 5/2004 Z. z. a zákona è. 191/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a detí, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok pod¾a osobitného predpisu.17)“.
2. V § 5 ods. 4 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) až g), ktoré znejú:
„c) 25 % z materského urèeného pod¾a osobitného predpisu,8a)
d) 25 % z invalidného dôchodku urèeného pod¾a osobitného predpisu,8b)
e) 25 % zo sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity,
f) 25 % zo sirotského dôchodku urèeného pod¾a osobitného predpisu,8c)
g) 25 % z vdovského dôchodku urèeného pod¾a osobitného predpisu,8d) ak vdova dovàšila dôchodkový vek,“.
Doterajšie písmená c) až m) sa oznaèujú ako písmená h) až s).
Poznámky pod èiarou k odkazom 8a až 8d znejú:

„8a)
8b
)
8c
)
8d
)

§
§
§
§

53
73
77
74

zákona è. 461/2003 Z. z.
ods. 1 zákona è. 461/2003 Z. z.
zákona è. 461/2003 Z. z.
zákona è. 461/2003 Z. z.“.

3. V § 5 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Za obdobie dôchodkového poistenia pod¾a odseku 4 písm. b) sa na úèely tohto zákona považuje aj obdobie celodennej, osobnej a riadnej starostlivosti o obèana
s •ažkým zdravotným postihnutím staršieho ako 6 rokov
veku, ak sa toto obdobie nekryje s obdobím dôchodkového poistenia.“.
Doterajší odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 6.

Poznámka pod èiarou k odkazu 23a znie:

„23a) Zákon è. 280/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 12 ods. 6 písmeno a) znie:
„a) poèas zvyšovania kvalifikácie štúdiom pod¾a odseku 3 písm. a), odseku 4 písm. a) alebo odseku 5,“.
8. V § 12 ods. 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
9. V § 12 ods. 9 sa slová „Odsek 7“ nahrádzajú slovami „Odsek 8“.
10. V § 12 ods. 10 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
11. V § 12 ods. 11 sa slová „odsekov 8 a 9“ nahrádzajú
slovami „odsekov 9 a 10“.
12. V § 13 ods. 3 písm. a) sa za slová „nájomcom rodinného domu“ vkladajú slová „alebo nájomcom obytnej
miestnosti v zariadení urèenom na trvalé bývanie“25b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 25b znie:

„25b) § 717 Obèianskeho zákonníka.“.

13. V § 17 ods. 2 sa za slovo „príspevkov“ vkladajú slová „okrem jednorazovej dávky v hmotnej núdzi“.
14. V § 19 ods. 1 a 4 sa slová „pod¾a § 12 ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „pod¾a § 12 ods. 9 a 10“.
15. V § 23 písm. a) ôsmom bode sa slová „pod¾a § 12
ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „pod¾a § 12 ods. 9 a 10“.
16. V § 23 sa písmeno a) dopåòa dvanástym bodom,
ktorý znie:
„12. o zúètovaní dávky sociálnej pomoci s dávkou a príspevkami pod¾a § 33 ods. 6 a § 33b.“.

5. V § 10 ods. 3 sa vypúš•ajú slová „písm. a) a c)“.

17. V § 24 ods. 1 sa písmeno a) dopåòa jedenástym bodom, ktorý znie:
„11. o zúètovaní dávky sociálnej pomoci s dávkou a príspevkami pod¾a § 33 ods. 6 a § 33b.“.

6. V § 12 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Obèan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca rodièovský príspevok pod¾a osobitného predpisu,23a) má ná-

18. V § 24 ods. 2 písm. a) druhom bode, štvrtom bode
a piatom bode sa slová „pod¾a § 12 ods. 8 a 9“ nahrádzajú
slovami „pod¾a § 12 ods. 9 a 10“.

4. V § 7 písm. c) sa slová „14 týždòov“ nahrádzajú slovami „31 týždòov“.
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19. V § 24 ods. 2 písm. f) sa slová „pod¾a § 12 ods. 8 a 9“
nahrádzajú slovami „pod¾a § 12 ods. 9 a 10“.

Doterajšie odseky 8 až 13 sa oznaèujú ako odseky 9
až 14.

20. V § 27 ods. 1 sa slová „pod¾a § 12 ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „pod¾a § 12 ods. 9 a 10“.

3. V § 64a ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Krátenie peòažného príspevku za opatrovanie pod¾a odseku 10 prvej vety a druhej vety sa nepoužije.“.

21. V § 28 ods. 1 sa slová „pod¾a § 12 ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „pod¾a § 12 ods. 9 a 10“.
22. Za § 33a sa vkladá § 33b, ktorý znie:
„§ 33b
(1) Ak príslušný orgán nezúètoval dávku sociálnej pomoci pod¾a § 33 ods. 6 do 31. augusta 2004, rozhodne
o jej zúètovaní s poslednou vyplatenou dávkou a príspevkami len do výšky poslednej vyplatenej dávky a príspevkov pod¾a zákona úèinného od 1. septembra 2004.
(2) O žiadostiach o posúdenie hmotnej núdze, zabezpeèenie základných životných podmienok a pomoci
v hmotnej núdzi, o ktorých príslušný orgán právoplatne
nerozhodol do 31. augusta 2004, sa rozhoduje pod¾a
predpisov úèinných pred 1. septembrom 2004 a zároveò
príslušný orgán prehodnotí a rozhodne z vlastného podnetu o dávke a príspevkoch pod¾a zákona úèinného od
1. septembra 2004.
(3) Dávka a príspevky, o ktorých príslušný orgán právoplatne rozhodol do 31. augusta 2004, sa vyplatia
v sume, v ktorej patrili pod¾a právoplatného rozhodnutia, najdlhšie do 31. augusta 2004.
(4) Príslušný orgán prehodnotí a rozhodne z vlastného
podnetu o dávke a príspevkoch uvedených v odseku 3
najneskôr do 30. septembra 2004 pod¾a zákona úèinného od 1. septembra 2004.
(5) Na úèely § 5 ods. 4 a 5 sa za obdobie celodennej,
osobnej a riadnej starostlivosti o obèana s •ažkým zdravotným postihnutím považuje aj obdobie pred 1. septembrom 2004.“.
Èl. II
Zákon è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona è. 389/1998 Z. z., zákona è. 155/1999 Z. z., zákona è. 450/2000 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona
è. 567/2001 Z. z., zákona è. 507/2002 Z. z., zákona
è. 534/2002 Z. z., zákona è. 724/2002 Z. z., zákona
è. 453/2003 Z. z., zákona è. 599/2003 Z. z., zákona
è. 45/2004 Z. z., zákona è. 141/2004 Z. z., zákona
è. 191/2004 Z. z. a zákona è. 365/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 64 ods. 4 sa suma „300 Sk“ nahrádza sumou
„500 Sk“.
2. V § 64a sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
„(8) Peòažný príspevok za opatrovanie pod¾a odsekov 5
až 7 sa zvyšuje o 1 500 Sk mesaène, ak je obèanom s •ažkým zdravotným postihnutím jedno alebo viacero nezaopatrených detí44) a fyzická osoba uvedená v odseku 2
nemá v èase opatrovania príjem pod¾a osobitného
predpisu44a) a nepoberá dávky dôchodkového poistenia
alebo dávky výsluhového zabezpeèenia.“.

4. V § 64a ods. 10 sa slová „pod¾a odsekov 5 až 8“ nahrádzajú slovami „pod¾a odsekov 5 až 7 a odseku 9“.
5. V § 64a sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý
znie:
„(11) Na úèely zis•ovania príjmu obèana s •ažkým
zdravotným postihnutím pod¾a odseku 10 sa za príjem
nepovažuje peòažný príspevok za opatrovanie vo výške,
v ktorej bol poskytovaný fyzickej osobe uvedenej v odseku 2, ak sa príjem tejto fyzickej osoby zapoèítava41aa)
s príjmom obèana s •ažkým zdravotným postihnutím.“.
Doterajšie odseky 11 až 14 sa oznaèujú ako odseky 12
až 15.
6. V § 64a ods. 13 sa slová „pod¾a odsekov 5 až 9“ nahrádzajú slovami „pod¾a odsekov 5 až 7, 9 a odseku 10“.
7. Za § 110s sa vkladá § 110t, ktorý znie:
„§ 110t
(1) O žiadostiach o poskytnutie peòažných príspevkov
na kompenzáciu zvýšených výdavkov a peòažného príspevku za opatrovanie, ktoré boli podané a o ktorých sa
právoplatne nerozhodlo do 31. augusta 2004, sa rozhoduje pod¾a zákona úèinného od 1. septembra 2004, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(2) Peòažný príspevok za opatrovanie a peòažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov, o ktorých
sa právoplatne rozhodlo do 31. augusta 2004, príslušný
orgán prehodnotí a rozhodne z vlastného podnetu o týchto peòažných príspevkoch pod¾a zákona úèinného od
1. septembra 2004.
(3) V rámci prehodnotenia pod¾a odseku 2 príslušný
orgán urèí výšku peòažného príspevku za opatrovanie
pod¾a príjmu obèana s •ažkým zdravotným postihnutím
zisteného pod¾a zákona úèinného od 1. septembra 2004.
(4) O odvolaní proti rozhodnutiu o peòažnom príspevku za opatrovanie a o peòažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov, o ktorých príslušný orgán nerozhodol do 31. augusta 2004, sa rozhoduje pod¾a
predpisov úèinných pred 1. septembrom 2004.
(5) Právoplatné rozhodnutie vydané pod¾a odseku 4
príslušný orgán prehodnotí a rozhodne z vlastného podnetu o peòažnom príspevku za opatrovanie pod¾a odsekov 2 a 3 a o peòažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov pod¾a odseku 2.“.
8. V prílohe è. 4 v èasti XII Pohybový a podporný aparát
B.2. Dolné konèatiny šiesty, ôsmy a deviaty bod znejú:
„6. Strata jednej dolnej konèatiny v predkolení s dostatoènou funkciou kýp•a a kåbu
50
8. Strata nohy v èlenkovom kåbe s dobrou alebo s oslabenou funkciou amputaèného kýp•a
a) jednostranná
30-50
b) obojstranná
40-50
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9. Strata nohy v Chopartovom kåbe s dobrou alebo
s oslabenou funkciou amputaèného kýp•a
a) jednostranná s dobrým kýp•om
2 0-30
b) obojstranná
40-50.“.
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V § 4 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová:
„ak osobitný predpis neustanovuje inak,10a )“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:

„10a) § 64a ods. 10 zákona è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci
v znení neskorších predpisov.“.

Èl. III

Èl. IV

Zákon è. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa dopåòa takto:

Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. septembra 2004.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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454
ZÁKON
z 30. júna 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov
Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov
Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej
republiky v znení zákona è. 369/1999 Z. z., zákona
è. 441/2001 Z. z., zákona è. 660/2002 Z. z., zákona
è. 174/2004 Z. z. a zákona è. 215/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 3 znie:
„§ 3
(1) Trvalý pobyt je pobyt obèana spravidla v mieste
jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky.
Obèan má v tom istom èase iba jeden trvalý pobyt.
(2) Trvalý pobyt má obèan len v budove alebo jej èasti, ktorá je oznaèená súpisným èíslom2) alebo súpisným
a orientaèným èíslom2) a je urèená na bývanie,3)
ubytovanie4),4a) alebo na individuálnu rekreáciu,4b) ak
tento zákon neustanovuje inak. Za èas• budovy sa považuje aj byt.
(3) Prihlásenie obèana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove uvedenej v odseku 2 ani k jej vlastníkovi a má evidenèný charakter.
(4) Miestom trvalého pobytu die•a•a v èase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.
(5) Ak nemožno zisti• miesto trvalého pobytu matky,
rozumie sa miestom trvalého pobytu die•a•a v èase jeho
narodenia obec, na ktorej území sa die•a narodilo.
(6) Ak ide o die•a narodené na území Slovenskej republiky, je zaèiatkom trvalého pobytu deò jeho narodenia. Ak ide o die•a narodené v zahranièí, je zaèiatkom
trvalého pobytu deò jeho prihlásenia v ohlasovni.
(7) Trvalý pobyt je povinný hlási• každý obèan, ak sa
trvalo nezdržiava v zahranièí; pritom hlási údaje uvedené v § 11 písm. a) až c), e) až i) a k). Pri hlásení trvalého
pobytu môže obèan uvies• aj svoju národnos• a akademický titul.
(8) Obèan je povinný pri hlásení trvalého pobytu
predloži•
a) platný obèiansky preukaz alebo doklad o obèianskom preukaze; 4c) ak ide o die•a do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto die•a•a,

b) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo
osvedèenie o štátnom obèianstve Slovenskej republiky nie staršie ako tri mesiace, ak nemá obèiansky
preukaz alebo doklad o obèianskom preukaze,4c)
c) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy
alebo jej èasti pod¾a odseku 2 vydaný pod¾a osobitného právneho predpisu4d) nie starší ako tri mesiace,
d) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením obèana
na trvalý pobyt s osvedèeným podpisom vlastníka
alebo všetkých spoluvlastníkov4e) budovy alebo jej
èasti s údajmi pod¾a § 4 ods. 6 písm. b) a nájomcu, ak
je budova alebo jej èas• v nájme; toto potvrdenie sa
nevyžaduje, ak
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi4e) na neurèitú dobu,
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného
die•a•a4f) vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu pod¾a bodov 1 a 2, alebo ak
4. vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej èasti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej èas• v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom
lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením obèana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
(9) Zariadenia sociálnych služieb,4a) v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné da• písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt obèanom, ktorí sú v nich celoroène umiestnení.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 2, 3, 4, 4a, 4b, 4c,
4d, 4e a 4f znejú:

„2) § 4 a 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú po drobnosti o oznaèovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o èíslovaní stavieb.
3
) § 43b zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona è. 237/2000
Z. z.
4
) § 43c zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
4a
) § 18 zákona è. 195/1998 Z. z. o sociálnej po moci v znení neskorších predpisov.
4b
) § 43c ods. 3 zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona
è. 237/2000 Z. z.
4c
) § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1993
Z. z. o obèianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
4d
) § 114 až 118 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej re publiky è. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnute¾ností a o zá pise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam
(katastrálny zá kon).
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4e

) § 139 ods. 1 Obèianskeho zákonníka v znení zákona
è. 509/1991 Zb.
4f
) § 3 zákona è. 600/2003 Z. z. o prídavku na die•a a o zmene
a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.“.

2. V § 4 ods. 3 sa slová „v detskom domove alebo v ústave sociálnej starostlivosti pre mládež, za obèana
mladšieho ako 15 rokov, ktorému sa poskytuje pestúnska starostlivos• v osobitnom zariadení na výkon pestúnskej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „v zariadení
sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná výchova alebo ochranná výchova“ a slová
„v ústave sociálnej starostlivosti“ sa nahrádzajú slovami „v zariadení sociálnych služieb“.
3. V § 4 odsek 5 znie:
„(5) Pri hlásení trvalého pobytu pod¾a odsekov 1 až 4
predloží ten, kto hlási trvalý pobyt, doklady uvedené
v § 3 ods. 8 za obèanov, ktorých trvalý pobyt hlási.“.
4. § 4 sa dopåòa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6) Obèan je pri hlásení trvalého pobytu povinný
a) vyplni• a podpísa• prihlasovací lístok na trvalý po byt, v ktorom uvedie
1. meno, priezvisko a rodné priezvisko,
2. dátum narodenia,
3. miesto narodenia,
4. okres narodenia,
5. štát narodenia, ak sa obèan narodil v zahranièí,
6. rodné èíslo,
7. adresu nového trvalého pobytu v rozsahu pod¾a
§ 11 písm. e) až i),
8. adresu predchádzajúceho trvalého pobytu v rozsahu pod¾a § 11 písm. e) až i), ak nejde o obèana
pod¾a § 5,
9. dátum a podpis,
b) uvies• na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje
týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníka budovy alebo
jej èasti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej èas•
v nájme, v tomto rozsahu:
1. meno, priezvisko, rodné èíslo, èíslo obèianskeho
preukazu a adresa trvalého pobytu v rozsahu
pod¾a § 11 písm. e) až i), ak ide o fyzickú osobu,
2. názov, identifikaèné èíslo právnickej osoby a sídlo
právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu,
ak súhlas s prihlásením na pobyt vykonal podpisom na
prihlasovacom lístku na trvalý pobyt vlastník, spoluvlastník budovy alebo jej èasti alebo nájomca, ak je budova alebo jej èas• v nájme, pred zamestnancom ohlasovne.
(7) Ten, kto hlási trvalý pobyt za obèana mladšieho
ako 15 rokov, je povinný za neho vyplni• samostatný
prihlasovací lístok na trvalý pobyt.
(8) Obèana možno prihlási• na trvalý pobyt až dòom
splnenia podmienok pod¾a tohto zákona a na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt, ktorého vzor urèí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo“).“.
5. § 5 znie:
„§ 5
Obèan, ktorý sa nemôže prihlási• na trvalý pobyt
pod¾a § 3 alebo 4, sa prihlási na trvalý pobyt v ohlasovni
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v mieste, kde sa zdržiava. V takom prípade obèan predkladá iba doklad pod¾a § 3 ods. 8 písm. a), ak ho nemá,
doklad pod¾a § 3 ods. 8 písm. b) a ako miesto trvalého
pobytu sa uvedie iba obec pobytu. Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého obèana na úèely
doruèovania písomností od orgánov verejnej správy
a iných štátnych orgánov a na úèely zápisu do zoznamu
volièov. Obec je povinná spôsobom v mieste obvyklým,
najmä oznámením na úradnej tabuli, upozorni• prihláseného obèana, že mu bola alebo že mu má by• doruèená písomnos•.“.
6. Doterajší text § 6 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Obèan je pri ohlásení skonèenia trvalého pobytu
povinný vyplni• a podpísa• odhlasovací lístok z trvalého
pobytu, ktorého vzor urèí ministerstvo.
(3) Obèan, ktorý má pobyt v zahranièí a ktorý sa rozhodne poèas tohto pobytu skonèi• trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlási• jeho skonèenie
prostredníctvom zastupite¾ského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Zastupite¾ský úrad Slovenskej republiky alebo splnomocnený zástupca
doruèí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom
pobyte obèana, odhlasovací lístok s osvedèeným podpisom obèana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súèasného pobytu v zahranièí. Dòom skonèenia trvalého pobytu je deò doruèenia uvedeného dokladu ohlasovni.“.
7. § 7 znie:
„§ 7
(1) Ohlasovòa záznam o trvalom pobyte zruší
a) na základe oznámenia pod¾a § 10 písm. d),
b) ak obèan zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho,
c) na základe ohlásenia pod¾a § 6 ods. 1 a 3,
d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
e) na návrh obèana oprávneného užíva• budovu alebo
jej èas• na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,5a)
f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov4e)
budovy alebo jej èasti pod¾a § 3 ods. 2 obèanovi, ktorý nemá k budove alebo jej èasti žiadne užívacie právo; návrh nemožno poda• voèi manželovi a nezaopatrenému die•a•u4f) vlastníka, spoluvlastníka alebo
nájomcu pod¾a § 3 ods. 8 písm. d) bodu 2,
g) ak budova zanikla.
(2) Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu pod¾a odseku 1 písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu obèana
obec, na ktorej území bol obèanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutoènos• je ohlasovòa povinná oznámi• obèanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci
pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovòa uvedie aj
meno, priezvisko a dátum narodenia obèana.
(3) Obec poverená vies• matriku oznamuje ohlasovniam príslušným pod¾a miesta trvalého pobytu narodenie die•a•a, uzavretie manželstva, úmrtie obèana
a zmenu mena alebo priezviska obèana.“.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 146 ods. 2 a § 705a Obèianskeho zákonníka v znení zákona
è. 526/2002 Z. z.“.

8. V § 8 odseky 2 až 5 znejú:
„(2) Obèan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania zaèiatok, miesto
a predpokladanú dobu prechodného pobytu; ustanovenia § 4 ods. 1 až 8 platia aj na hlásenie prechodného
pobytu s tým, že sa predkladajú doklady pod¾a odseku 3.
(3) Pri hlásení prechodného pobytu je obèan povinný
predloži• platný obèiansky preukaz a doklady pod¾a § 3
ods. 8 písm. c) a d); obèan trvalo žijúci v zahranièí predkladá namiesto obèianskeho preukazu platný cestovný
doklad Slovenskej republiky.
(4) Pri hlásení prechodného pobytu obèan hlási údaje
uvedené v § 11 písm. a) až c), e) až i), l) a n) na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt, ktorý je povinný vyplni• a podpísa•; vzor prihlasovacieho lístka na prechodný pobyt urèí ministerstvo.
(5) Predpokladaná doba prechodného pobytu môže
by• najviac pä• rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po
skonèení predpokladanej doby, obèan je povinný hlási•
prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skonèí
pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, obèan je
povinný túto skutoènos• ohlási•.“.
9. V § 10 písmená c) až f) znejú:
„c) urobi• záznam o hlásení pobytu v evidencii pobytu
obèanov, ak sú splnené podmienky pod¾a § 3 ods. 8,
§ 5 alebo § 8 ods. 3, prípadne pod¾a § 9,
d) zasla• vyplnený odhlasovací lístok ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu obèana o skonèení tohto trvalého pobytu, ak nejde o trvalý pobyt nezrušite¾ne
osvojeného die•a•a,
e) zaznamena• bezodkladne do registra údaje o hlásení
pobytu alebo doruèi• bezodkladne údaje o hlásení
pobytu príslušnému obvodnému úradu, ktorý ich do
registra zaznamená,
f) vyda• obèanovi potvrdenie o pobyte.“.
10. V § 11 písmeno b) znie:
„b) dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak
sa obèan narodil v zahranièí,“.
11. § 13 a 14 znejú:
„§ 13
Register tvorí centrálna evidencia obyvate¾ov Slovenskej republiky, ktorú vedie ministerstvo.
§ 14
Register obsahuje údaje o
a) obèanoch s trvalým pobytom na území Slovenskej
republiky,
b) obèanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c) cudzincoch prihlásených na pobyt na území Slovenskej republiky,
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d) cudzincoch, ktorým bol udelený azyl na území Slovenskej republiky.“.
12. V § 15 písmeno d) znie:
„d) administratívne údaje o osobe
1. èíslo a séria obèianskeho preukazu,
2. èíslo a druh cestovného dokladu, ak bol vydaný,
3. údaje o rozhodnutí súdu týkajúce sa spôsobilosti
na právne úkony,
4. údaje o rozhodnutí súdu o rozvode manželstva,
5. údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení manželstva
za neplatné,
6. údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení obèana za
màtveho,
7. údaje o zákaze pobytu,
8. údaje o udelení štátneho obèianstva Slovenskej
republiky.“.
13. V § 16 písmeno d) znie:
„d) administratívne údaje o osobe
1. èíslo a druh cestovného dokladu, ak bol vydaný,
2. údaje o rozhodnutí súdu týkajúce sa spôsobilosti
na právne úkony,
3. údaje o rozhodnutí súdu o rozvode manželstva,
4. údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení manželstva
za neplatné,
5. údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení obèana za
màtveho,
6. údaje o zákaze pobytu,
7. údaje o udelení štátneho obèianstva Slovenskej
republiky.“.
14. § 17 až 22 znejú:
„§ 17
Register obsahuje údaje o cudzincoch prihlásených
na pobyt na území Slovenskej republiky a o cudzincoch, ktorým bol udelený azyl na území Slovenskej republiky, v rozsahu uvedenom v doklade o pobyte vydanom pod¾a osobitného zákona.7)
§ 18
(1) Ohlasovòa zaznamenáva do registra
a) údaje o urèení, zmene názvu alebo zrušení ulice, alebo o urèení, zmene alebo zrušení èísla stavby,
b) ïalšie údaje súvisiace so svojou èinnos•ou, ak sú
predmetom evidencie v registri.
(2) Ohlasovòa preberá a zaznamenáva do registra
údaje od súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony, o rozvode manželstva, vyhlásení manželstva za neplatné, zákaze pobytu a o vyhlásení obèana za màtveho.
§ 19
Útvar Policajného zboru zaznamenáva do registra
a) údaje o pobyte cudzincov a azylantov na území Slovenskej republiky,
b) ïalšie údaje súvisiace so svojou èinnos•ou, ak sú
predmetom evidencie v registri.
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„12) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom ko naní (správny po riadok)
v znení neskorších predpisov.
13
) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
zákona è. 602/2003 Z. z.“.

(1) Obvodný úrad preberá a bezodkladne zaznamenáva do registra údaje od štátnych orgánov a ohlasovní, ak nemajú zabezpeèený priamy vstup do registra
a ak sú tieto údaje predmetom evidencie v registri.

18. Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

(2) Obvodný úrad zaznamenáva do registra údaje súvisiace so svojou èinnos•ou, ak sú predmetom evidencie v registri.

Opatrenia proti neèinnosti

§ 21
Krajský úrad zaznamenáva do registra údaje o pre pustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.
§ 22
(1) Ministerstvo zaznamenáva do registra
a) údaje o udelení štátneho obèianstva Slovenskej republiky,
b) údaje súvisiace so zrušením predchádzajúceho trvalého pobytu nezrušite¾ne osvojeného die•a•a,
c) údaje súvisiace s urèením alebo so zmenou názvu
obce,
d) údaje súvisiace s èinnos•ou osobitnej matriky,8)
e) ïalšie údaje súvisiace so svojou èinnos•ou, ak sú
predmetnom evidencie v registri.
(2) Ministerstvo oznamuje ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu nezrušite¾ne osvojeného die•a•a zrušenie tohto pobytu; zároveò oznámi túto skutoènos• aj
Štatistickému úradu Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 7 a 8 znejú:

„7) § 46 zákona è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zá konov v znení zá kona è. 606/2003
Z. z.
§ 24 ods. 2 zákona è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zá konov v znení zákona è. 207/2004 Z. z.
8
) § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 154/1994
Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.“.

15. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:
„§ 22a
(1) Štátne orgány a ohlasovne sú povinné zasiela•
údaje uvedené v § 18 ods. 2 a v § 20 ods. 1 ohlasovni
a obvodnému úradu do troch dní od právoplatnosti príslušného rozhodnutia alebo od èasu, keï nastala zmena údajov uvedených v registri.
(2) Štátne orgány a ohlasovne sú povinné bezodkladne zaznamena• údaje uvedené v § 18 až 22 do registra,
najneskôr do troch dní od právoplatnosti príslušného
rozhodnutia alebo od doruèenia štátnym orgánom alebo ohlasovòou pod¾a odseku 1.“.
16. V § 26 odsek 1 znie:
„(1) Ministerstvo riadi výkon štátnej správy na úseku
hlásenia a evidencie pobytu obèanov a registra. Èin nos• obcí, mestských èastí hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislava a mestských èastí mesta Košice
na úseku hlásenia a evidencie pobytu obèanov a registra je preneseným výkonom štátnej správy.“.
17. Poznámky pod èiarou k odkazom 12 a 13 znejú:

„§ 26a

Ak ohlasovòa alebo zariadenie sociálnych služieb nesplnia svoje povinnosti pod¾a § 3 ods. 9, § 7 ods. 1 alebo
§ 10, zabezpeèí bezodkladne splnenie uvedených povinností obvodný úrad, v ktorého územnom obvode je
ohlasovòa alebo sídlo zariadenia sociálnych služieb.“.
19. § 27 vrátane nadpisu znie:
„§ 27
Prechodné ustanovenia
(1) Hlásenie miesta, zaèiatku alebo skonèenia trvalého pobytu obèanov alebo hlásenie miesta, zaèiatku
a predpokladanej doby prechodného pobytu vykonané
pod¾a doterajších predpisov sa považuje za hlásenie
pod¾a tohto zákona.
(2) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých
vz•ahov štátnych zamestnancov, ktorí ku dòu úèinnosti tohto zákona vykonávali èinnos• na úseku hlásenia
a evidencie pobytu obèanov na príslušných útvaroch
Policajného zboru, prechádzajú dòom úèinnosti tohto
zákona na krajské úrady, v ktorých územnom obvode
mali útvary Policajného zboru sídlo.
(3) Práva a povinnosti z finanèných, majetkových
a iných vz•ahov, vzniknuté z pôsobnosti útvarov Policajného zboru na úseku hlásenia pobytu obèanov a vedenia evidencie pobytu obèanov, prechádzajú dòom
úèinnosti tohto zákona na krajské úrady, v ktorých
územnom obvode mali útvary Policajného zboru sídlo.
Na krajské úrady prechádza dòom úèinnosti tohto zákona aj správa hnute¾ného majetku, ktorý slúžil na výkon uvedenej pôsobnosti útvarom Policajného zboru.
(4) Práva a povinnosti z finanèných, majetkových
a iných vz•ahov, vzniknuté z pôsobnosti útvarov Policajného zboru v Bratislave na úseku hlásenia pobytu
obèanov a vedenia evidencie pobytu obèanov na území
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, prechádzajú dòom úèinnosti tohto zákona na mestské
èasti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava.
Do majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, správy mestských èastí v hlavnom meste Slo venskej republiky Bratislava dòom úèinnosti tohto zákona prechádza z vlastníctva Slovenskej republiky aj
hnute¾ný majetok, ktorý slúžil na výkon uvedenej pô sobnosti útvarom Policajného zboru v Bratislave.
(5) O prechode práv a povinností z finanèných, majetkových a iných vz•ahov, prechode správy hnute¾ného
majetku a o prechode hnute¾ného majetku z vlastníctva Slovenskej republiky v správe útvarov Policajného
zboru do správy krajských úradov, v správe útvarov Policajného zboru v Bratislave do majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, správy mestských
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èastí v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava
sú útvary Policajného zboru, krajské úrady a mestské
èasti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava
povinné do 1. októbra 2004 spísa• protokoly o odovzdaní a prevzatí práv a povinností z finanèných, majetkových a iných vz•ahov, prechode správy hnute¾ného majetku a o prechode vlastníctva hnute¾ného majetku.
(6) Útvary Policajného zboru sú povinné do 1. októbra 2004 odovzda• dokumentáciu potrebnú na hlásenie
pobytu obèanov a vedenie evidencie pobytu obèanov na
krajské úrady alebo mestské èasti v hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislava.
(7) Útvary Policajného zboru v Bratislave, ktoré viedli
manuálnu evidenciu pobytu obèanov do nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona, sú povinné naïalej spravova•
túto evidenciu a poskytova• z nej údaje14) štátnym orgánom, mestským èastiam v hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislava a fyzickým osobám, ktorých sa tieto údaje týkajú, a vybavova• podania súvisiace s touto
evidenciou.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 14 znie:

„14) § 69d ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej repub-
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liky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona
è. 490/2001 Z. z.“.

20. V § 29 sa na konci pripájajú slová: „okrem § 27
ods. 5 a 6, ktoré nadobúdajú úèinnos• 1. septembra
2004.“.
Èl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri
obyvate¾ov Slovenskej republiky ako vyplýva zo zmien
a doplnení vykonaných zákonom è. 369/1999 Z. z., zákonom è. 441/2001 Z. z., zákonom è. 660/2002
Z. z., zákonom è. 174/2004 Z. z., zákonom è. 215/2004
Z. z. a týmto zákonom.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. októbra 2004 okrem § 27 ods. 5 a 6 v bode 19 a bodu 20 v èl. I, ktoré nadobúdajú úèinnos• 1. septembra 2004.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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455
ZÁKON
z 30. júna 2004
o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,
o zlúèení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach
s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany
maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Akadémia ozbrojených síl generála
Milana Rastislava Štefánika
(1) Zriaïuje sa Akadémia ozbrojených síl generála
Milana Rastislava Štefánika (ïalej len „akadémia
ozbrojených síl“) ako štátna vysoká škola.1)
(2) Akadémia ozbrojených síl je vojenská vysoká škola univerzitného typu.2)
(3) Sídlom akadémie ozbrojených síl je Liptovský Mikuláš.
(4) Akadémia ozbrojených síl je svojimi príjmami
a výdavkami zapojená na štátny rozpoèet prostredníctvom rozpoètovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo obrany“).
§2
Zlúèenie vysokých škôl
Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach (ïalej len „vojenská letecká
akadémia“) sa zluèuje s Technickou univerzitou v Košiciach (ïalej len „technická univerzita“). 3)

§4
Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika
(1) Zriaïuje sa Národná akadémia obrany maršala
Andreja Hadika (ïalej len „národná akadémia obrany“)
so sídlom v Liptovskom Mikuláši ako vzdelávacie a výcvikové centrum, ktoré uskutoèòuje vzdelávanie a výcvik formou kariérnych kurzov a iných kurzov.4)
(2) Národná akadémia obrany je právnická osoba.
(3) Národná akadémia obrany je štátna rozpoètová
organizácia, 5) ktorá je svojimi príjmami a výdavkami
zapojená na štátny rozpoèet prostredníctvom rozpoètovej kapitoly ministerstva obrany.
(4) Na èele národnej akadémie obrany je velite¾ ná rodnej akadémie obrany (ïalej len „velite¾“), ktorý je jej
štatutárnym orgánom. Velite¾ riadi národnú akadémiu
obrany, zodpovedá za plnenie vojenského programu
a organizáciu vojenského života študentov pod¾a oso bitných predpisov,6) koná v jej mene a zastupuje ju navonok.
(5) Velite¾a na návrh náèelníka Generálneho štábu
ozbrojených síl Slovenskej republiky (ïalej len „náèelník generálneho štábu“7) vymenúva a odvoláva minister obrany Slovenskej republiky (ïalej len „minister obrany“).
(6) Velite¾ zodpovedá za svoju èinnos• ministrovi obrany. 8)

Zrušenie vysokej školy

(7) Velite¾ zodpovedá za výkon svojej funkcie v rozsahu urèenom osobitnými predpismi9) náèelníkovi generálneho štábu.

Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši (ïalej len
„vojenská akadémia“) sa 1. septembra 2004 zrušuje
bez likvidácie.

(8) Poèty a štruktúru profesionálnych vojakov a za mestnancov národnej akadémie obrany na návrh náèelníka generálneho štábu urèuje minister obrany.

§3

1

)
)
3
)
4
)
2

5

)
)
7
)
8
)
6

9

)

§ 2 ods. 2 písm. b) zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 13 písm. a), § 42 ods. 1 písm. a) a § 43 zákona è. 131/2002 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona è. 131/2002 Z. z.
§ 3 písm. b) zákona è. 386/1997 Z. z. o ïalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996 Z. z.
o zamestnanosti v znení zákona è. 70/1997 Z. z. v znení zákona è. 567/2001 Z. z.
§ 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskorších predpisov.
Napríklad § 43 ods. 15 a 16 zákona è. 131/2002 Z. z., zákon è. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
§ 7 ods. 5 zákona è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Napríklad zákon è. 321/2002 Z. z. v znení zákona è. 512/2002 Z. z., zákon è. 370/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon
è. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov.
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(9) Národná akadémia obrany vydáva štatút, ktorý
schva¾uje ministerstvo obrany.
Prechodné a zrušovacie ustanovenia
§5
(1) Študenti vykonávajúci vojenskú službu a študenti nevykonávajúci vojenskú službu, ktorí pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona zaèali štúdium na
vojenskej akadémii pod¾a doterajších predpisov, sa
dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona stávajú
študentmi akadémie ozbrojených síl a ak sa nerozhodnú inak, bude im umožnené dokonèi• štúdium na tejto
vysokej škole.10)
(2) Študenti, ktorí pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona zaèali štúdium na vojenskej leteckej akadémii
pod¾a doterajších predpisov, sa dòom nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona stávajú študentmi technickej
univerzity a ak sa nerozhodnú inak, bude im umožnené
dokonèi• štúdium na tejto vysokej škole;10) študentom
vykonávajúcim vojenskú službu budú poskytnuté naturálne náležitosti11) a finanèné zabezpeèenie12) pod¾a osobitných predpisov.
(3) Práva kona• štátne skúšky v študijných odboroch
bakalárskeho, magisterského a inžinierskeho štúdia,
rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác, doktorandské štúdium, dizertaèné skúšky a obhajoby dizertaèných prác a ude¾ova• vedecko-akademické hodnosti
v príslušných vedných odboroch, ako aj práva uskutoèòova• habilitaèné konanie a konanie na vymenúvanie
profesorov, priznané pod¾a doterajších predpisov vojenskej akadémii pred nadobudnutím úèinnosti tohto
zákona, prechádzajú od nadobudnutia úèinnosti tohto
zákona na akadémiu ozbrojených síl.
(4) Práva kona• štátne skúšky v študijných odboroch
bakalárskeho, magisterského a inžinierskeho štúdia,
rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác, doktorandské štúdium, dizertaèné skúšky a obhajoby dizertaèných prác a ude¾ova• vedecko-akademické hodnosti
v príslušných vedných odboroch, ako aj práva uskutoèòova• habilitaèné konanie a konanie na vymenúvanie
profesorov, priznané pod¾a doterajších predpisov vojenskej leteckej akadémii pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona, prechádzajú od nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona na technickú univerzitu.
(5) Vnútorné predpisy13) akadémie ozbrojených síl
predloží jej rektor ministerstvu obrany na schválenie
do 15. septembra 2004.
(6) Štatút národnej akadémie obrany predloží jej velite¾ ministerstvu obrany na schválenie do 15. septembra 2004.
(7) Práva a povinnosti, vyplývajúce zo služobného pomeru profesionálnych vojakov, a práva a povinnosti,
10

)
)
12
)
13
)
14
)
15
)
11
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vyplývajúce z pracovnoprávnych vz•ahov profesionálnych vojakov vyèlenených mimo ozbrojených síl na
plnenie úloh pod¾a osobitného predpisu,14) prechádzajú od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona z vojenskej
akadémie a z vojenskej leteckej akadémie na akadémiu
ozbrojených síl alebo na národnú akadémiu obrany
v súlade s organizaènými zmenami vojenského školstva.
(8) Práva a povinnosti, vyplývajúce z pracovnoprávnych vz•ahov vysokoškolských uèite¾ov, výskumných
pracovníkov a ostatných zamestnancov podie¾ajúcich
sa na plnení úloh ozbrojených síl 15) vo vojenskej akadémii, prechádzajú dòom nadobudnutia úèinnosti tohto
zákona na akadémiu ozbrojených síl alebo na národnú
akadémiu obrany v súlade s organizaènými zmenami
vojenského školstva.
(9) Práva a povinnosti, vyplývajúce z pracovnoprávnych vz•ahov vysokoškolských uèite¾ov, výskumných
pracovníkov a ostatných zamestnancov podie¾ajúcich
sa na plnení úloh ozbrojených síl15) vo vojenskej leteckej akadémii po zlúèení vojenskej leteckej akadémie
s technickou univerzitou, prechádzajú dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona na technickú univerzitu
v súlade s organizaènými zmenami vojenského školstva.
(10) Organizaèné zmeny pod¾a odsekov 7, 8 a 9 ustanoví ministerstvo obrany vnútorným predpisom do
31. marca 2005.
(11) Práva a povinnosti, vz•ahujúce sa na prijímacie
konanie a zápis na štúdium, prechádzajú dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona z vojenskej akadémie
na akadémiu ozbrojených síl.
(12) Práva a povinnosti, vz•ahujúce sa na prijímacie
konanie a zápis na štúdium, prechádzajú dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona z vojenskej leteckej
akadémie na technickú univerzitu.
(13) Majetok štátu, ktorý bol ku dòu nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona v správe vojenskej akadémie,
sa dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona prevádza do správy národnej akadémie obrany a akadémie
ozbrojených síl; o prevode správy majetku štátu na
uvedené subjekty sa vyhotovia písomné protokoly.
(14) Majetok štátu, ktorý bol ku dòu nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona v správe vojenskej leteckej akadémie, sa dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona
prevádza do vlastníctva technickej univerzity; o prevode vlastníctva majetku štátu na uvedený subjekt sa vyhotoví písomný protokol.
§6
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 185/1993 Z. z. o zriadení Vojenskej akadémie
v Liptovskom Mikuláši, o zmene názvu Vysokej vojen-

§ 5 ods. 4 zákona è. 131/2002 Z. z.
§ 139a a 139b zákona è. 370/1997 Z. z. v znení zákona è. 512/2002 Z. z.
§ 65 zákona è. 380/1997 Z. z. o peòažných náležitostiach vojakov.
§ 15 ods. 1 písm. a) až c) zákona è. 131/2002 Z. z.
Zákon è. 370/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 3 zákona è. 321/2002 Z. z.
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skej leteckej školy Slovenského národného povstania
v Košiciach a o vojenskom školstve Armády Slovenskej
republiky v znení èl. V zákona è. 324/1996 Z. z.
Èl. II
Zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 209/2002 Z. z., zákona è. 401/2002 Z. z., zákona
è. 422/2003 Z. z., zákona è. 465/2003 Z. z. a zákona
è. 528/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 3 sa za slová „s inou verejnou vysokou
školou“ vkladá èiarka a slová „ak osobitný predpis neustanovuje inak3a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 2 zákona è. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených
síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúèení Vojenskej
leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika
v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení
Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.“.

2. § 43 znie:
„§ 43
Vojenské vysoké školy
(1) Na vojenských vysokých školách študujú študenti, ktorí vykonávajú vojenskú službu.
(2) Vojenské vysoké školy sú štátne rozpoètové organizácie.20)
(3) Vojenské vysoké školy vedú register študentov.
(4) Minister obrany Slovenskej republiky (ïalej len
„minister obrany“)
a) predkladá prezidentovi republiky návrh na vymenovanie alebo odvolanie rektora vojenskej vysokej školy po predchádzajúcom vyjadrení náèelníka Generálneho
štábu
Ozbrojených
síl
Slovenskej
republiky28a ) (ïalej len „náèelník generálneho štábu“) a akademického senátu vojenskej vysokej školy,
b) predkladá prezidentovi republiky návrhy vojenskej
vysokej školy na vymenovanie profesorov,
c) vymenúva a odvoláva na návrh rektora prorektorov
vojenskej vysokej školy po predchádzajúcom vyjadrení akademického senátu vojenskej vysokej školy,
d) urèuje služobný plat rektorovi vojenskej vysokej
školy,
e) poveruje po odvolaní rektora vojenskej vysokej školy
alebo po predèasnom skonèení výkonu jeho funkcie
z iných dôvodov, alebo v iných prípadoch, keï vojenská vysoká škola nemá rektora, výkonom funkcie
rektora do vymenovania nového rektora niektorého
zo zamestnancov vojenskej vysokej školy alebo inú
osobu po vyjadrení akademického senátu vojenskej
vysokej školy,
f) rozhoduje do 60 dní po vyjadrení Akreditaènej komisie o priznaní práva vojenskej vysokej škole ude¾ova•
po úspešnom absolvovaní daného študijného programu zodpovedajúci akademický titul (§ 83 ods. 1)
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a o priznaní práva vojenskej vysokej škole uskutoèòova• v študijnom odbore habilitaèné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 83 ods. 3).
(5) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ïalej
len „ministerstvo obrany“)
a) schva¾uje vnútorné predpisy vojenských vysokých
škôl [§ 15 ods. 1 písm. a) až c)],
b) schva¾uje študijné programy vojenských vysokých
škôl po predchádzajúcom vyjadrení Akreditaènej
komisie,
c) predkladá ministerstvu školstva návrhy na zmeny
sústavy študijných odborov obrany a vojenstva, a to
aj na návrh vojenskej vysokej školy (§ 50 ods. 4),
d) vyjadruje sa k žiadostiam a podkladom vojenských
vysokých škôl predkladaných Akreditaènej komisii,
e) urèuje ïalšie podmienky prijatia na štúdium na vojenských vysokých školách,
f) urèuje poèty prijímaných študentov na vojenské vysoké školy; návrh poètov predkladá náèelník generálneho štábu,
g) urèuje poèet a štruktúru zamestnancov vojenských
vysokých škôl, a to aj na návrh rektora po vyjadrení
akademického senátu vojenskej vysokej školy,
h) zriaïuje vedecké, pedagogické, vývojové, hospodárske a informaèné pracoviská vojenskej vysokej školy, a to aj na návrh rektora po vyjadrení akademického senátu vojenskej vysokej školy,
i) pride¾uje finanèné prostriedky zo štátneho rozpoètu, z kapitoly ministerstva obrany vojenským vysokým školám,
j) kontroluje zákonnos• a hospodárnos• pri využívaní
finanèných prostriedkov poskytnutých zo štátneho
rozpoètu a pri hospodárení s majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý je v správe vojenskej
vysokej školy,
k) prijíma opatrenia pod¾a § 104 vo vz•ahu k vojenským
vysokým školám,
l) vykonáva za vojenské vysoké školy èinnosti pod¾a
§ 20 ods. 1 písm. a) až d) na základe podkladov vypracovaných vojenskými vysokými školami,
m) plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní,
n) plní úlohy ministerstva a vysokej školy pod¾a § 106
ods. 2 písm. b) pri uznávaní zahranièného vysokoškolského vzdelania a kvalifikácie, ktoré boli získané na vojenských vysokých školách v zahranièí,
o) prerokúva a vyhodnocuje dlhodobé zámery vojenských vysokých škôl a ich aktualizáciu,
p) združuje a využíva informácie z registra študentov
vojenských vysokých škôl v súlade s osobitnými
predpismi.
(6) Informaèným pracoviskom pod¾a odseku 5 písm.
h) je akademická knižnica. Jej postavenie a úlohy upravuje osobitný predpis. 21)
(7) Rektor vojenskej vysokej školy zodpovedá za svoju èinnos• ministrovi obrany a akademickému senátu
vojenskej vysokej školy.
(8) Rektor vojenskej vysokej školy zodpovedá ministrovi obrany za hospodárenie s pridelenými finanènými
prostriedkami a za riadne hospodárenie s majetkom vo
vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý je v správe vojenskej vysokej školy.
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(9) Na študentov vojenských vysokých škôl, ktorí sú
v služobnom pomere alebo ktorí vykonávajú prípravnú
službu, základnú službu alebo náhradnú službu, sa vz•ahujú ustanovenia tohto zákona, ak osobitné predpisy29)
neustanovujú inak.
(10) Študentom vojenských vysokých škôl, ktorí študujú v študijnom programe urèenom pre študentov,
ktorí vykonávajú vojenskú službu, sa dòom skonèenia
vojenskej služby skonèí aj štúdium na vojenskej vysokej škole.
(11) Študent vojenskej vysokej školy, ktorého vojenská lekárska komisia uzná za trvalo nespôsobilého na
výkon vojenskej služby zo zdravotných dôvodov, 29a)
skonèí štúdium na vojenskej vysokej škole.
(12) Ustanovenia § 74 až 80 sa na uèite¾ov a výskumných pracovníkov vojenských vysokých škôl, ktorí sú v služobnom pomere príslušníkov ozbrojených síl,
vz•ahujú primerane v súlade s osobitným predpisom.29)
(13) Vedúcimi zamestnancami vojenskej vysokej
školy sú kvestor, velitelia a vedúci pedagogických, vývojových, hospodárskych a informaèných pracovísk
a vedúci úèelových zariadení.
(14) Vojenský program je súbor vojenských vzdelávacích èinností a výcvikových èinností uskutoèòovaných
mimo akreditovaného študijného programu so stanoveným obsahom a súborom pravidiel. Jeho úspešné
absolvovanie je podmienkou na úspešné absolvovanie
štúdia na vojenskej vysokej škole.
(15) Praktická výuèba pod¾a študijných programov
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a vzdelávacie èinnosti a výcvikové èinnosti pod¾a vojenského programu vojenských vysokých škôl sa uskutoèòujú najmä vo výrobných a výskumných organizáciách, v Národnej akadémii obrany maršala Andreja
Hadika29b ) a vo výcvikových školách; možno ich uskutoèòova• aj vo vojenských jednotkách, útvaroch a za riadeniach ozbrojených síl Slovenskej republiky, s ktorými majú vojenské vysoké školy uzatvorené zmluvy
(§ 35 ods. 1).
(16) Na vojenské vysoké školy sa nevz•ahujú ustanovenia § 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 vojenské vysoké školy sa vz•ahujú primerane
ustanovenia § 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.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 28a, 29, 29a a 29b
znejú:

„28a) § 7 ods. 5 zákona è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách
Slovenskej republiky.
29
) Zákon è. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení
neskorších predpisov.
Zákon è. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších
predpisov.
Zákon è. 380/1997 Z. z. o peòažných náležitostiach vojakov
v znení neskorších predpisov.
29a
) § 149a ods. 5 písm. b) zákona è. 370/1997 Z. z. v znení zákona
è. 512/2002 Z. z.
29b
) § 4 zákona è. 455/2004 Z. z.“.

3. Príloha è. 2 znie:
„Príloha è. 2
k zákonu è. 131/2002 Z. z.

„ZOZNAM ŠTÁTNYCH VYSOKÝCH ŠKÔL
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave“.
Èl. III
Zákon è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona è. 512/2002 Z. z. sa mení
takto:

„11) Zákon è. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúèení Vojenskej
leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika
v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení
Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

V § 4 ods. 11 sa slová „vojenské školy11)“ nahrádzajú
slovami „Akadémia ozbrojených síl a Národná akadémia obrany11)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:

Èl. IV
Úèinnos•
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. septembra 2004.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.













   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




