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Z Á  K O N

z 21. ok tób ra 2004,

kto rým sa do pĺ ňa zá kon č. 575/2001 Z. z. o or ga ni zá cii čin nos ti vlá dy
a or ga ni zá cii ústred nej štát nej sprá vy v zne ní ne skor ších

pred pi sov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

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

Čl. I

Zá kon č. 575/2001 Z. z. o or ga ni zá cii čin nos ti vlá dy
a or ga ni zá cii ústred nej štát nej sprá vy v zne ní zá ko na
č. 143/2002 Z. z., zá ko na č. 411/2002 Z. z., zá ko na
č. 465/2002 Z. z., zá ko na č. 139/2003 Z. z., zá ko na
č. 453/2003 Z. z., zá ko na č. 523/2003 Z. z., zá ko na
č. 215/2004 Z. z., zá ko na č. 351/2004 Z. z. a zá ko na
č. 405/2004 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 ods. 3 sa spoj ka „a“ na hrá dza čiar kou a na
kon ci sa pri pá ja jú tie to slo vá: „a Rada hos po dár ske ho
part ner stva a so ciál ne ho part ner stva Slo ven skej re -
pub li ky“.

2. Za § 41a sa vkla dá § 41b, kto rý znie:

„§ 41b

Zru šu je sa zá kon č. 106/1999 Z. z. o hos po dár skom
a so ciál nom part ner stve (zá kon o tri par ti te).“.

Čl. II

Zá kon č. 2/1991 Zb. o ko lek tív nom vy jed ná va ní v zne -
ní zá ko na č. 519/1991 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 54/1996 Z. z., zá ko na č. 209/2001
Z. z., zá ko na č. 551/2003 Z. z. a zá ko na č. 553/2003
Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 7 od sek 1 znie:
„(1) Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo -

ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“) môže usta -
no vi� práv nym pred pi som, že ko lek tív na zmlu va vyš šie -
ho stup ňa je zá väz ná aj pre za mest ná va te ¾a, kto rý nie
je čle nom or ga ni zá cie za mest ná va te ¾ov, kto rá túto
zmlu vu uzav re la, len ak ten to za mest ná va te¾ s roz ší re -
ním ko lek tív nej zmlu vy vyš šie ho stup ňa sú hla sí.“.

2. § 8 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 8

Pos tup pri uza vie ra ní ko lek tív nych zmlúv

(1) Ko lek tív ne vy jed ná va nie sa za čne pred lo že ním pí -
som né ho ná vr hu na uzav re tie ko lek tív nej zmlu vy jed -
nou zo zmluv ných strán dru hej zmluv nej stra ne.

(2) Zmluv ná stra na je po vin ná na ná vrh pí som ne od -
po ve da� naj ne skôr do 30 dní, ak sa zmluv né stra ny ne -
do hod nú inak, a v od po ve di sa vy jad ri� k tým čas tiam,
kto ré ne bo li pri ja té.

(3) Zmluv né stra ny sú po vin né spo lu ro ko va� a  po -
skytova� si ïal šiu po ža do va nú sú čin nos�, ak  nebu de
v roz po re s ich opráv ne ný mi zá uj ma mi.

(4) Zmluv né stra ny sú po vin né za ča� ro ko va nie o  uza -
vretí no vej ko lek tív nej zmlu vy naj me nej 60 dní pred
skon če ním plat nos ti uzav re tej ko lek tív nej zmlu vy.

(5) Zmluv né stra ny môžu v ko lek tív nej zmlu ve do -
hod nú� mož nos� zme ny ko lek tív nej zmlu vy a jej roz sah; 
pri tej to zme ne sa po stu pu je ako pri uza vie ra ní ko lek -
tív nej zmlu vy.“.

Čl. III

Zá kon č. 5/2004 Z. z. o služ bách za mest na nos ti
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko -
na č. 191/2004 Z. z. a zá ko na č. 365/2004 Z. z. sa mení 
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 49 ods. 2 dru hej vete sa vy púš �a slo vo „pre u ká -
za ných“.

2. V § 49 ods. 7 sa vy púš �a pís me no e).

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

3. V § 49 ods. 9 sa na kon ci pr vej vety pri pá ja jú tie to
slo vá: „a do evi den cie uchá dza čov o za mest na nie môže
by� za ra de ný odo dňa na sle du jú ce ho po uply nu tí dvoch 
ro kov od za ča tia pre vádz ko va nia ale bo vy ko ná va nia
samo stat nej zá rob ko vej čin nos ti“.

4. V § 49 ods. 9 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ob čan,
kto rý skon čil pre vádz ko va nie ale bo vy ko ná va nie samo -
stat nej zá rob ko vej čin nos ti pred uply nu tím dvoch ro kov
zo zdra vot ných dô vo dov, môže by� za ra de ný do evi den -
cie uchá dza čov o za mest na nie odo dňa na sle du jú ce ho
po skon če ní pre vádz ko va nia ale bo vy ko ná va nia samo -
stat nej zá rob ko vej čin nos ti.“.

5. V § 57 ods. 1 pr vej vete sa za slo va mi „prí spe vok na
úhra du“ vy púš �a slo vo „pre u ká za ných“ a za slo va mi
„do da toč ných ná kla dov“ sa vy púš �a jú slo vá „v po rov -
na ní s pre u ká za ný mi ná klad mi na pre vádz ko va nie ale -
bo vy ko ná va nie samo stat nej zá rob ko vej čin nos ti uchá -
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dza čom o za mest na nie, kto rý nie je ob ča nom so
zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a)“.

6. V § 57 ods. 5 pís me no d) znie:
„d) plat ba mi za pre ná jom mo to ro vé ho vo zid la for -

mou lí zin gu naj viac po čas dvoch ro kov.“.

7. V § 57 sa vy púš �a od sek 7.

Do te raj šie od se ky 8 až 10 sa ozna ču jú ako od se ky 7
až 9.

8. V § 57 ods. 8 sa na kon ci dru hej vety pri pá ja jú tie to 
slo vá: „a do evi den cie uchá dza čov o za mest na nie môže
by� za ra de ný odo dňa na sle du jú ce ho po uply nu tí dvoch 
ro kov od za ča tia pre vádz ko va nia ale bo vy ko ná va nia
samo stat nej zá rob ko vej čin nos ti v chrá ne nej diel ni ale -
bo na chrá ne nom pra co vi sku“.

9. V § 57 ods. 8 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ob čan
so zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a),
kto rý skon čil pre vádz ko va nie ale bo vy ko ná va nie samo -
stat nej zá rob ko vej čin nos ti v chrá ne nej diel ni ale bo na
chrá ne nom pra co vi sku pred uply nu tím dvoch ro kov zo
zdra vot ných dô vo dov na zá kla de po sú de nia pod ¾a § 19,
môže by� za ra de ný do evi den cie uchá dza čov o za mest -
na nie odo dňa na sle du jú ce ho po skon če ní pre vádz ko -

va nia ale bo vy ko ná va nia samo stat nej zá rob ko vej čin -
nos ti v chrá ne nej diel ni ale bo na chrá ne nom
pra co vi sku.“.

10. V § 57 ods. 9 písm. e) sa na kon ci  pri pá ja jú tie to
slo vá: „na úhra du pre u ká za ných do da toč ných ná kla -
dov“.

11. § 57 sa do pĺ ňa od se kom 10, kto rý znie:
„(10) Pod mien kou uza tvo re nia do ho dy o pos kyt nu tí

prí spev ku pod ¾a od se ku 9 je ab sol vo va nie prí pra vy na
za ča tie pre vádz ko va nia ale bo vy ko ná va nia samo stat -
nej zá rob ko vej čin nos ti v chrá ne nej diel ni ale bo na
chrá ne nom pra co vi sku, kto rú uchá dza čo vi o za mest -
na nie, kto rý je ob ča nom so zdra vot ným pos tih nu tím
pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a), za bez pe čí úrad.“.

12. § 72 sa do pĺ ňa od se kom 11, kto rý znie:
„(11) Pod ¾a toh to zá ko na sa po stu pu je aj vte dy, ak

do ho da o pos kyt nu tí prí spev ku pod ¾a § 49 a 57 bola
uza tvo re ná pred na do bud nu tím účin nos ti toh to zá ko -
na.“.

Čl. IV

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. de cem bra 2004.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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