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Z Á  K O N

z 23. sep tem bra 2004

o roz poč to vom ur če ní vý no su da ne z príj mov územ nej samo sprá ve
 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

Ten to zá kon upra vu je roz poč to vé ur če nie, ter mí ny
po u ka zo va nia, spô sob roz de ¾o va nia a po u ka zo va nia
vý no su da ne z príjmov1) fy zic kých osôb s vý nim kou da -
ne z príj mov, kto rá sa vy be rá zráž kou (ïa lej len „daň“),
do roz poč tov ob cí a roz poč tov vyš ších územ ných cel -
kov.

§ 2

Vý nos da ne v prí sluš nom roz poč to vom roku je príj -
mom roz poč tov obcí vo výš ke 70,3 %.

§ 3

Vý nos da ne v prí sluš nom roz poč to vom roku je príj mom 
roz poč tov vyš ších územ ných cel kov vo výš ke 23,5 %.

§ 4

(1) Vý nos dane pod ¾a § 2 a 3 roz de ¾u je a po u ka zu je
ob ciam a vyš ším územ ným cel kom da ňo vý úrad pod ¾a
kri té rií, kto ré usta no ví vlá da Slo ven skej re pub li ky na -
ria de ním; vlá da Slo ven skej re pub li ky na ria de ním usta -
no ví aj spô sob roz de ¾o va nia a po u ka zo va nia toh to vý -
no su dane. Ná vr hy zmien kri té rií a spô so bu
roz de ¾o va nia a po u ka zo va nia vý no su dane pod ¾a § 2 a 3
sa do hod nú s re pub li ko vý mi zdru že nia mi ob cí a so zá -
stup ca mi vyš ších územ ných cel kov.

(2) Vý nos dane pod ¾a § 2 roz de ¾u je a po u ka zu je da ňo -
vý úrad ob ciam vo svo jej územ nej pô sob nos ti.

(3) Vý nos dane pod ¾a § 3 roz de ¾u je a po u ka zu je
a) Da ňo vý úrad Bra ti sla va I pre Bra ti slav ský samo -

správ ny kraj,
b) Da ňo vý úrad Tr na va pre Tr nav ský samo správ ny

kraj,
c) Da ňo vý úrad Tren čín pre Tren čian sky samo správ ny

kraj,
d) Da ňo vý úrad Nit ra I pre Nit rian sky samo správ ny

kraj,

e) Da ňo vý úrad Ži li na I pre Ži lin ský samo správ ny kraj,
f) Da ňo vý úrad Ban ská Bys tri ca I pre Ban sko bys tric -

ký samo správ ny kraj,
g) Da ňo vý úrad Pre šov I pre Pre šov ský samo správ ny

kraj,
h) Da ňo vý úrad Ko ši ce I pre Ko šic ký samo správ ny

kraj.

(4) Šta tis tic ký úrad Slo ven skej re pub li ky pos kyt ne
Mi nis ter stvu fi nan cií Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len
„mi nis ter stvo“), da ňo vým úra dom pros tred níc tvom Da -
ňo vé ho ria di te¾ stva Slo ven skej re pub li ky, re pub li ko -
vým zdru že niam ob cí a vyš ším územ ným cel kom úda je
pot reb né na roz de ¾o va nie a po u ka zo va nie vý no su dane
pod ¾a § 2 a 3 do 15. au gus ta prí sluš né ho ka len dár ne ho
ro ka v štruk tú re ur če nej mi nis ter stvom.

(5) Sub jek ty ve rej nej správy2) pos ky tu jú Šta tis tic ké -
mu úra du Slo ven skej re pub li ky sú čin nos� na úče ly od -
se ku 4 vrá ta ne pos ky to va nia úda jov pot reb ných na roz -
de ¾o va nie a po u ka zo va nie vý no su dane pod ¾a § 2 a 3.

(6) Po diel na vý no se dane pod ¾a § 2 a 3 sa po u ka zu je
ob ciam a vyš ším územ ným cel kom naj ne skôr do 20. dňa 
bež né ho me sia ca za pred chá dza jú ci me siac.

(7) Pre plat ky a ne do plat ky zis te né k 31. de cem bru
prí sluš né ho ka len dár ne ho roka vznik nu té pri roz de ¾o -
va ní a po u ka zo va ní vý no su dane pod ¾a § 2 a 3 vy rov na -
jú da ňo vé úra dy s ob ca mi a vyš ší mi územ ný mi cel ka mi
do 31. mar ca na sle du jú ce ho ka len dár ne ho roka.

§ 5

(1) Da ňo vé úra dy vy rov na jú pre plat ky a ne do plat ky,
kto ré vznik li v ro ku 2004 pri uplat ňo va ní oso bit né ho
pred pi su,3) s jed not li vý mi ob ca mi do 31. mar ca 2005.

(2) Da ňo vé úra dy do 15. ja nu ára 2005 po u ká žu v sú -
la de s § 4
a) ob ciam pred da vok na vý nos dane pod ¾a § 2 vo výš ke

jed nej dva nás ti ny roz poč to va né ho vý no su dane na
rok 2005,

b) vyš ším územ ným cel kom pred da vok na vý nos dane
pod ¾a § 3 vo výš ke jed nej dva nás ti ny roz poč to va né ho 
vý no su na rok 2005.

(3) Sumu roz poč to va né ho vý no su pod ¾a od se ku 2
ozná mi mi nis ter stvo Da ňo vé mu ria di te¾ stvu Slo ven -
skej re pub li ky do 5. ja nu ára 2005.

(4) Pos kyt nu té pred dav ky pod ¾a od se ku 2 da ňo vé
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1)  Zá kon č. 595/2003 Z. z. o dani z príj mov zne ní ne skor ších pred pi sov.
2) § 3 zá ko na č. 523/2004 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách ve rej nej sprá vy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
3) Zá kon č. 598/2003 Z. z. o štát nom roz po čte na rok 2004.



úra dy vy po ria da jú s ob ca mi a vyš ší mi územ ný mi cel ka -
mi do 31. mar ca 2005.

§ 6

Pri zme ne sadz by dane, kto rej dô sled kom je úby tok
príj mov územ nej samo sprá vy, vlá da Slo ven skej re pub -
li ky v sú la de s oso bit ným predpisom4) prij me opat re nia
na za bez pe če nie úhra dy úbyt ku tých to príj mov.

§ 7

Na úče ly ur če nia vý no su dane pod ¾a § 2 a 3 sa v ro ku
2005 po va žu je za vý nos dane naj me nej suma
33 418 078 000 Sk.

Čl. II

Zá kon č. 596/2003 Z. z. o štát nej sprá ve v škol stve
a škol skej samo sprá ve a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých 
zá ko nov sa mení tak to:

1. V § 10 ods. 5 sa vy púš �a pís me no a).

Do te raj šie pís me ná b) až n) sa ozna ču jú ako pís me ná
a) až m).

2. V § 10 sa vy púš �a od sek 6.

Do te raj šie od se ky 7 až 16 sa ozna ču jú ako od se ky
6 až 15.

3. V § 10 ods. 6 sa slo vá „písm. b)“ na hrá dza jú slo va -
mi „písm. a)“.

4. V § 10 ods. 7 sa slo vá „písm. c)“ na hrá dza jú slo va -
mi „písm. b)“.

Čl. III

Zá kon č. 597/2003 Z. z. o fi nan co va ní zá klad ných
škôl, stred ných škôl a škol ských za ria de ní sa me ní
a do pĺ ňa tak to:

1. § 1 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 1

Úvod né usta no ve nia

(1) Ten to zá kon upra vu je fi nan co va nie škôl, kto ré
tvo ria sús ta vu zá klad ných a stred ných škôl,1) fi nan co -
va nie stre dísk prak tic ké ho vyučovania2) zá klad ných
ume lec kých škôl3) pod ¾a od se ku 4 a fi nan co va nie škol -
ských zariadení4) pod ¾a od se ku 5, kto ré sú za ra de né do
sie te pod ¾a oso bit né ho pred pi su5) (ïa lej len „re gio nál ne
škol stvo“).

(2) Prá vo na bez plat né vzde la nie za ru ču je Slo ven ská
re pub li ka ob ča nom v ško lách zria ïo va ných pod ¾a oso -
bit ných predpisov6) (ïa lej len „štát na ško la“), pre kto ré
sa zo štát ne ho roz po čtu pod ¾a toh to zá ko na
a) za bez pe ču je fi nan co va nie výchovno-vzdelávacieho

pro ce su, pre vádz ky, rie še nia ha va rij ných si tu á cií,
re kon štruk cií a mo der ni zá cií škol ských ob jektov
a ich vy ba ve nia,

b) pri spie va na fi nan co va nie roz vo ja.

(3) Štát za bez pe ču je fi nan co va nie súk rom ných škôl
a cir kev ných škôl7) ok rem súk rom ných zá klad ných
ume lec kých škôl a cir kev ných zá klad ných ume lec kých
škôl (ïa lej len „ne štát na ško la“) zo štát ne ho roz po čtu
rov na ko ako pri štát nych ško lách (§ 4), ak ten to zá kon
ne us ta no vu je inak.

(4) Štát za bez pe ču je zo štát ne ho roz po čtu fi nan co va -
nie výchovno-vzdelávacieho pro ce su a pre vádz ky súk -
rom ných zá klad ných ume lec kých škôl a cir kev ných zá -
klad ných ume lec kých škôl7) (ïa lej len „ne štát na
zá klad ná ume lec ká ško la“).

(5) Štát pri spie va zo štát ne ho roz po čtu na fi nan co va -
nie
a) škol ských za ria de ní pod ¾a oso bit né ho predpisu10)

v zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti kraj ských škol ských
úra dov (ïa lej len „štát ne škol ské za ria de nie“),

b) súk rom ných škol ských za ria de ní a cir kev ných škol -
ských zariadení11) vrá ta ne (ïa lej len „ne štát ne škol -
ské za ria de nie“).

(6) V zá klad ných ume lec kých ško lách, v ne štát nych
ško lách a v ne štát nych škol ských za ria de niach sa
vzde lá va nie a ïal šie služ by môžu pos ky to va� za úhra -
du.12)

(7) Ten to zá kon sa ne vz�a hu je na ško ly v pô sob nos ti
Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky, ško ly v pô -
sob nos ti Mi nis ter stva spra vod li vos ti Slo ven skej re pub -
li ky a ško ly v pô sob nos ti Mi nis ter stva ob ra ny Slo ven -
skej re pub li ky. Ten to zá kon sa tiež ne vz�a hu je na
zá klad né ume lec ké ško ly zria ïo va né pod ¾a oso bit ných
predpisov8) (ïa lej len „ve rej ná zá klad ná ume lec ká ško -
la“) a škol ské zariadenia9) v pô sob nos ti ob cí a vyš ších
územ ných cel kov (ïa lej len „ve rej né škol ské za ria de -
nie“).“.

2. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 6 sa ci tá cia „§ 10
ods. 5 písm. a), b), c), e) až h) zá ko na č. 596/2003 Z. z.“
na hrá dza ci tá ciou „§ 10 ods. 5 písm. a), b), d) až g) a i) zá -
ko na č. 596/2003 Z.  z. v zne ní zá ko na č. 564/2004 Z.  z.“.

3. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 10 znie:
„10) § 10 ods. 5 písm. c), h), j) až m) zá ko na č. 596/2003 Z.  z. v zne -

ní zá ko na č. 564/2004 Z.  z.“.

4. V § 2 ods. 1 úvod ná veta znie: „Zdro je fi nan co va nia 
štát nych škôl a štát nych škol ských za ria de ní sú“.

5. V § 2 ods. 1 sa vy púš �a pís me no b).

Do te raj šie pís me ná c) až i) sa ozna ču jú ako pís me ná
b) až h).

6. V § 2 ods. 1 písm. f) sa vy púš �a jú slo vá „vo ve rej -
ných zá klad ných ume lec kých ško lách a“.

7. V § 3 od sek 1 znie:
„(1) Fi nan co va nie re gio nál ne ho škol stva zo štát ne ho

roz po čtu sa usku toč ňu je pros tred níc tvom ka pi to ly mi -
nis ter stva. V ka pi to le mi nis ter stva sú samo stat ne roz -
poč to va né fi nanč né pros tried ky ur če né na fi nan co va -
nie škol stva v pod mien kach obcí pod ¾a štruk tú ry
tých to pros tried kov de fi no va nej v od se ku 2.“.

Čiastka 238 Zbierka zákonov č. 564/2004 Strana 5011

4) § 33 zá ko na č. 523/2004 Z. z. 



  8. V § 3 ods. 2 sa za pís me no a) vkla dá nové pís me no
b), kto ré znie:

„b) ka pi tá lo vé vý dav ky na re kon štruk ciu škol ských ob -
jektov a na mo der ni zá ciu škôl a škol ských za ria de ní
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,20a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 20a znie:
„20a) § 10 ods. 5 zá ko na č. 596/2003 Z. z.“.

Do te raj šie pís me ná b) až f) sa ozna ču jú ako pís me ná
c) až g).

  9. V § 3 od sek 3 znie:
„(3) Fi nanč né pros tried ky na úče ly pod ¾a od se ku 2

písm. a), d) a e) pri de ¾u je mi nis ter stvo zria ïo va te ¾om
štát nych škôl a štát nych škol ských za ria de ní pod ¾a § 4
a 5. Fi nanč né pros tried ky na úče ly pod ¾a od se ku 2
písm. c) až e) pri de ¾u je mi nis ter stvo zria ïo va te ¾om ne -
štát nych škôl, ne štát nych zá klad ných ume lec kých
škôl a ne štát nych škol ských za ria de ní pod ¾a § 6.“.

10. V § 3 ods. 5 sa slo vá „e) a f)“ na hrá dza jú slo va mi
„f) a g)“.

11. V § 3 sa vy púš �a od sek 7.

12. V § 4 odsek 15 znie:
„(15) Mi nis ter stvo pri de lí v rám ci mož nos tí ka pi to ly

mi nis ter stva v prie be hu roka na zá kla de sku toč nej  po -
treby zria ïo va te ¾o vi štát nej ško ly, kto rý o to po žia da,
úče lo vo fi nanč né pros tried ky z ka pi to ly mi nis ter stva
na bež né vý dav ky na rie še nie vznik nu tých ha va rij ných
si tu á cií a na ka pi tá lo vé vý dav ky na rie še nie vznik nu -
tých ha va rij ných si tu á cií.“.

13. V § 4 sa vy púš �a jú od se ky 18 až 21.

Do te raj ší od sek 22 sa ozna ču je ako od sek 18.

14. § 4 sa do pĺ ňa od se kom 19, kto rý znie:
„(19) Zria ïo va te ¾o vi zá klad nej ško ly spo je nej s ma -

ter skou ško lou, kto rým je obec, pri de lí mi nis ter stvo
nor ma tív ny prí spe vok zod po ve da jú ci len žia kom zá -
klad nej ško ly.“.

15. § 5 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 5

Fi nan co va nie štát nych škol ských za ria de ní

(1) Roz pis fi nanč ných pros tried kov zria ïo va te ¾om
štát nych škol ských za ria de ní vy chá dza z ob je mov fi -
nanč ných pros tried kov ur če ných pre jed not li vé škol -
ské za ria de nia.

(2) Ob je my fi nanč ných pros tried kov pod ¾a od se ku 1
pre štát ne škol ské za ria de nia pod ¾a oso bit né ho
predpisu23) sa ur ču jú ako pre štát ne ško ly pod ¾a § 4
ods. 2 až 6.

(3) Pri ur čo va ní ob je mu fi nanč ných pros tried kov
pod ¾a od se ku 1 pre štát ne škol ské za ria de nia ok rem za -
ria de ní pod ¾a oso bit né ho predpisu23) sa vy chá dza
z poč tu detí, žia kov ale bo cho van cov, kto rým prí sluš né
za ria de nie pos ky tu je služ by, a ná roč nos ti na per so nál -
ne a pre vádz ko vé za bez pe če nie čin nos ti za ria de nia
ale bo z roz sa hu pos ky to va ných slu žieb.“.

16. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 23 sa vy púš �a jú 
slo vá „§ 6 ods. 2 písm. a) a § 9 ods. 2 písm. a) zá ko na
č. 596/2003 Z. z.,“.

17. V § 6 ods. 1 sa vy púš �a po sled ná veta.

18. V § 6 od sek 2 znie:
„(2) Pri fi nan co va ní ne štát nych zá klad ných ume lec -

kých škôl a ne štát nych škol ských za ria de ní pod ¾a oso -
bit né ho predpisu23) z pros tried kov ka pi to ly mi nis ter -
stva sa po stu pu je pod ¾a § 5 ods. 1 a 2. Pri fi nan co va ní
ne štát nych škol ských za ria de ní ok rem za ria de ní pod ¾a
oso bit né ho predpisu23) z pros tried kov ka pi to ly mi nis -
ter stva sa po stu pu je pod ¾a § 5 ods. 1 a 3. Kraj ský škol -
ský úrad po stu pu je vo vz�a hu k zria ïo va te ¾om ne štát -
nych zá klad ných ume lec kých škôl a ne štát nych
škol ských za ria de ní pod ¾a § 4 ods. 7 a 8.“.

19. V § 7 od se ku 10 sa vy púš �a pís me no d).

Do te raj šie pís me ná e) až h) sa ozna ču jú ako pís me ná
d) až g).

20. V § 8 ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „a ve rej ných škol -
ských za ria de ní“ a za slo vá „ne štát nych škôl“ sa vkla -
da jú slo vá „ne štát nych zá klad ných ume lec kých škôl“.

21. V § 9 od se ky 1 až 3 zne jú:
„(1) V ob do bí troch ro kov odo dňa na do bud nu tia

účin nos ti toh to zá ko na do sta ne kaž dý zo zria ïo va te ¾ov
štát nych škôl pri pri de ¾o va ní fi nanč ných pros tried kov
pod ¾a § 4 ods. 1 fi nanč né pros tried ky naj me nej vo výš -
ke ga ran to va né ho mi ni ma. Ga ran to va né mi ni mum vy -
chá dza z ob je mu fi nanč ných pros tried kov na bež né vý -
dav ky pri de le né ho štát nym ško lám zo štát ne ho
roz po čtu v pred chá dza jú com ka len dár nom ro ku
a z poč tu žia kov v pred chá dza jú com ka len dár nom ro ku 
a v bež nom ka len dár nom roku. Ga ran to va né mi ni mum 
sa určí tak, aby ob jem fi nanč ných pros tried kov na bež -
né vý dav ky pri pa da jú ci na jed né ho žia ka bol naj me nej
95 % ob je mu pri pa da jú ce ho na jed né ho žia ka v pred -
chá dza jú com ka len dár nom roku.

(2) V roz po čte na roky 2004, 2005 a 2006 sa kaž do -
roč ne vy čle ňu je v ka pi to le mi nis ter stva re zer va, kto rá
je ur če ná na pre chod né zmier ňo va nie roz die lov vy plý -
va jú cich z uplat ňo va nia toh to zá ko na. Mi nis ter stvo
mô že v rám ci do ho do va cie ho ko na nia so zria ïo va te ¾om
na zá kla de jeho žia dos ti v odô vod ne ných prí pa doch
upra vi� v rám ci re zer vy ob jem zria ïo va te ¾o vi pri de le -
ných fi nanč ných pros tried kov.

(3) Mi nis ter stvo pos kyt ne ob ciam zá lo hu na fi nan co -
va nie škôl do 10. ja nu ára ka len dár ne ho roka naj me nej
vo výš ke oča ká va né ho ja nu áro vé ho roz po čtu bež ných
vý dav kov škôl a škol ských za ria de ní.“.

Čl. IV

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
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č. 45/2004 Z. z., zá ko na č. 141/2004 Z. z. a zá ko na
č. 191/2004 Z. z. sa me ní tak to:

1. V § 67 sa vy púš �a pís me no g).

Do te raj šie pís me ná h) a i) sa ozna ču jú ako pís me ná g) 
a h).

2. V § 71 ods. 3 sa vy púš �a jú slo vá „zís ka né pod ¾a
oso bit né ho pred pi su“ vrá ta ne po znám ky pod čia rou
k od ka zu 52b.

Čl. V

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

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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565

N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y  
Slo ven skej re pub li ky

z 29. sep tem bra 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 166/1994 Z. z.
o ka te go ri zá cii úze mia Slo ven skej re pub li ky v zne ní na ria de nia

 vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 25/1997 Z. z.

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 6 ods. 4 zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 42/1994 Z. z.
o ci vil nej ochra ne oby va te¾ stva na ria ïu je:

Čl. I

Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 166/1994 Z. z. 
o ka te go ri zá cii úze mia Slo ven skej re pub li ky v zne ní na ria -
de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 25/1997 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. Slo vá „ok res ný úrad“ vo všet kých tva roch sa v ce -
lom tex te na ria de nia na hrá dza jú slo va mi „ob vod ný
úrad“ v prí sluš nom tva re.

2. Slo vo „jad ro vo e ner ge tic ké“ vo všet kých tva roch sa
v ce lom tex te na ria de nia na hrá dza slo vom „jad ro vé“
v prí sluš nom tva re.

3. Slo vo „škod li vín“ sa v ce lom tex te na ria de nia na -
hrá dza slo vom „látok2)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 2 znie: 
„2) § 3 ods. 3 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 42/1994 Z. z. o ci vil nej ochra ne oby va te¾ stva v zne ní zá ko na
č. 117/1998 Z. z.“.

4. Prí lo ha na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky
č.166/1994 Z. z. znie:

„Prí lo ha                                           
k na ria de niu vlá dy č. 166/1994 Z. z.

ZA RA DE NIE ÚZE MIA DO JED NOT LI VÝCH KA TE GÓ RIÍ
POD ¼A ÚZEM NÝCH OB VO DOV OB VOD NÝCH ÚRA DOV SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY

1. Do ka te gó rie I sa za ra ïu jú územ né ob vo dy
Bra ti sla va
Ko ši ce
Le vi ce
Tr na va
Ži li na

2. Do ka te gó rie II sa za ra ïu jú územ né ob vo dy
Ban ská Bys tri ca
Du naj ská Stre da 
Ga lan ta
Hu men né
Ko ši ce — oko lie
Mar tin
Mi cha lov ce
Nit ra
Nové Mes to nad Vá hom
Nové Zám ky
Pieš �a ny
Po prad
Po važ ská Bys tri ca
Pre šov
Prie vi dza
Ru žom be rok 
Se ni ca
Ša¾a
Tren čín
Vra nov nad Top ¾ou

3. Do ka te gó rie III sa za ra ïu jú územ né ob vo dy
Čad ca
Dol ný Ku bín
Kež ma rok
Ko már no
Lip tov ský Mi ku láš
Lu če nec
Ma lac ky
Ná mes to vo
Pe zi nok
Ri mav ská So bo ta
Spiš ská Nová Ves
To po¾ ča ny
Tre bi šov
Ve¾ ký Kr tíš
Zvo len
Žiar nad Hro nom

4. Do ka te gó rie IV sa za ra ïu jú územ né ob vo dy
Bá nov ce nad Beb ra vou
Bar de jov
Brez no
Rož ňa va
Se nec
Sta rá ¼u bov ňa
Strop kov
Svid ník
Štú ro vo.“.
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Čl. II

Toto na ria de nie vlá dy na do bú da účin nos� 1. no vem -
bra 2004.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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