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Z Á  K O N

z 1. de cem bra 2004

o pos kyt nu tí jed no ra zo vé ho pe ňaž né ho prí spev ku oso bám za ra de ným
 v ro koch 1948 až 1954 do vo jen ských tá bo rov nú te ných prác

a po zos ta lým man žel kám po tých to oso bách

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

§ 1

Pred met úpra vy

Ten to zá kon upra vu je pod mien ky pos kyt nu tia jed no -
ra zo vé ho pe ňaž né ho prí spev ku (ïa lej len „prí spe vok“)
a) oso bám, kto ré boli v ro koch 1948 až 1954 za ra de né

do vo jen ských tá bo rov nú te ných prác,1) 
b) po zos ta lým man žel kám po oso bách uve de ných

v pís me ne a). 

§ 2

Pos kyt nu tie prí spev ku

(1) Opráv ne ná oso ba na úče ly toh to zá ko na je oso ba,
kto rá je štát nym ob ča nom Slo ven skej re pub li ky a kto rá
a) bola ako po li tic ky ne spo ¾ah li vá za ra de ná v ro koch

1948 až 1954 do vo jen ských tá bo rov nú te ných prác
po čas vý ko nu zá klad nej vo jen skej služ by ale bo vý ni -
moč né ho vo jen ské ho cvi če nia pod ¾a § 39 zá ko na
č. 92/1949 Zb. Bran ný zá kon,

b) je po zos ta lou man žel kou po oso be uve de nej v pís me -
ne a) ale bo bola po zos ta lou man žel kou po tej to oso be 
a uzav re la nové man žel stvo.

(2) Opráv ne nej oso be sa pos kyt ne po uplat ne ní ná ro -
ku prí spe vok, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

§ 3

Uplat ne nie ná ro ku 

(1) Ná rok na prí spe vok (ïa lej len „ná rok“) sa uplat ňu -
je na zá kla de pí som nej žia dos ti o pos kyt nu tie prí spev -
ku (ïa lej len „žia dos�“) na Mi nis ter stve ob ra ny Slo ven -
skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“) naj ne skôr do
31. de cem bra 2005; inak ná rok za ni ká. 

(2) Opráv ne ná oso ba uve de ná v § 2 ods. 1 písm. a) zá -
ro veň so žia dos �ou pred lo ží na mi nis ter stvo po tvr de nie
o jej za ra de ní do vo jen ských tá bo rov nú te ných prác
z dô vo du po li tic kej ne spo ¾ah li vos ti pod ¾a § 2 ods. 1
písm. a), kto ré vydá prí sluš ný vo jen ský ar chív. 

(3) Opráv ne ná oso ba uve de ná v § 2 ods. 1 písm. b) zá -
ro veň so žia dos �ou pred lo ží na mi nis ter stvo 
a) po tvr de nie pod ¾a od se ku 2,

b) úrad ný vý pis z kni hy manželstiev2) nie star ší ako tri
me sia ce pre u ka zu jú ci man žel stvo, kto ré ne bo lo roz -
ve de né, s opráv ne nou oso bou uve de nou v § 2 ods. 1
písm. a), 

c) úmrt ný list opráv ne nej oso by uve de nej v § 2 ods. 1
písm. a). 

§ 4

Výš ka prí spev ku 

(1) Opráv ne nej oso be uve de nej v § 2 ods. 1 písm. a) sa
prí spe vok pos kyt ne vo výš ke
a) 1 500 Sk za kaž dý aj za ča tý me siac jej za ra de nia do

vo jen ských tá bo rov nú te ných prác pod ¾a § 2 ods. 1
písm. a) po dobu vý ko nu zá klad nej vo jen skej služ by
za ob do bie ne pre sa hu jú ce 24 me sia cov doby vý ko nu 
tej to služ by,

b) 2 000 Sk za kaž dý aj za ča tý me siac jej za ra de nia do
vo jen ských tá bo rov nú te ných prác pod ¾a § 2 ods. 1
písm. a) po dobu vý ko nu 
1. pre dĺ že nej zá klad nej vo jen skej služ by za ob do bie

pre sa hu jú ce 24 me sia cov doby vý ko nu tej to služ by,
2. vý ni moč né ho vo jen ské ho cvi če nia.

(2) Výš ka prí spev ku pod ¾a od se ku 1 je naj viac 60 000 Sk.

(3) Opráv ne nej oso be uve de nej v § 2 ods. 1 písm. b) sa
prí spe vok pos kyt ne vo výš ke po lo vi ce sumy, kto rá by
pat ri la opráv ne nej oso be uve de nej v § 2 ods. 1 písm. a),
naj viac však vo výš ke 30 000 Sk. Ak v sú vis los ti s vý ko -
nom služ by vo vo jen skom tá bo re nú te ných prác do šlo
k úmr tiu opráv ne nej oso by uve de nej v § 2 ods. 1
písm. a), opráv ne nej oso be uve de nej v § 2 ods. 1 písm. b)
sa prí spe vok ne po skyt ne.

§ 5

Ko na nie o pos kyt nu tí prí spev ku

(1) Mi nis ter stvo pre skú ma žia dos� a roz hod ne o nej
naj ne skôr do jed né ho roka; ak žia dos ti vy ho vie, pí som -
ne ozná mi túto sku toč nos� opráv ne nej oso be.

(2) Mi nis ter stvo vy pla tí naj ne skôr do 31. de cem bra
2007 prí spe vok opráv ne nej oso be, kto rá si uplat ni la
ná rok pod ¾a § 3.

(3) Mi nis ter stvo po u ká že prí spe vok opráv ne nej oso be 
na účet v ban ke ale bo v po boč ke za hra nič nej ban ky,
kto rá má po vo le nie pô so bi� ako ban ka na úze mí Slo -
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ven skej re pub li ky, ale bo na žia dos� opráv ne nej oso by
vy pla tí prí spe vok v ho to vos ti. Spô sob úhra dy určí
opráv ne ná oso ba v žia dos ti. 

(4) Ak fy zic ká oso ba ne spĺ ňa pod mien ky ná ro ku a ne -
pre u ká že roz ho du jú ce sku toč nos ti, mi nis ter stvo vydá
roz hod nu tie o za miet nu tí žia dos ti; roz hod nu tie vydá aj
vte dy, ak žia dos ti vy ho vie len sčas ti.

(5) Pro ti roz hod nu tiu vy da né mu pod ¾a od se ku 4 mož -
no poda� roz klad, o kto rom sa roz hod ne naj ne skôr do
šies tich me sia cov.

(6) Prá vo plat né roz hod nu tie je pre skú ma te¾ né sú -
dom.

(7) Včas uplat ne ný ná rok opráv ne nou oso bou pre -
chá dza po smr ti opráv ne nej oso by na jej de di čov.

(8) Na ko na nie pod ¾a toh to zá ko na sa vz�a hu je vše -
obec ný pred pis o správ nom ko na ní, ak ten to zá kon ne -
us ta no vu je inak.

§ 6

Účin nos�

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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Z Á K O N

z 1. de cem bra 2004,

kto rým sa mení zá kon č. 73/1998 Z. z. o štát nej služ be prí sluš ní kov Po li caj né ho zbo ru,
Slo ven skej in for mač nej služ by, Zbo ru vä zen skej a jus tič nej strá že Slo ven skej

re pub li ky a Že lez nič nej po lí cie v zne ní ne skor ších pred pi sov

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

Čl. I

Zá kon č. 73/1998 Z. z. o štát nej služ be prí sluš ní kov
Po li caj né ho zbo ru, Slo ven skej in for mač nej služ by,
Zbo ru vä zen skej a jus tič nej strá že Slo ven skej re pub li -
ky a Že lez nič nej po lí cie v zne ní zá ko na č. 58/1999 Z. z.,
zá ko na č. 181/1999 Z. z., zá ko na č. 356/1999 Z. z.,
 zákona č. 224/2000 Z. z., zá ko na č. 464/2000 Z. z., zá -
ko na č. 241/2001 Z. z., zá ko na č. 98/2002 Z. z., zá ko -
na č. 328/2002 Z. z., zá ko na č. 422/2002 Z. z., zá ko na
č. 659/2002 Z. z., zá ko na č. 212/2003 Z. z., zá ko na
č. 178/2004 Z. z., zá ko na č. 201/2004 Z. z., zá ko na
č. 365/2004 Z. z. a zá ko na č. 382/2004 Z. z sa mení
tak to:

1. V § 5 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „pod ¾a jed not li vých
pla to vých tried“.

2. V § 85 od sek 5 znie:
„(5) Per cen tu ál ne zvý še nie funk čných pla tov usta no -

ví zá kon o štát nom roz po čte. Funk čný plat sa za ok rúh -
¾u je na celé de sa� ko ru ny sme rom na hor.“.

3. V § 87 od sek 1 znie:
„(1) Po li caj tom pat rí hod nost ný prí pla tok v tých to

su mách:
Hod nos� Sk me sač ne

stráž maj ster 1 800
nad stráž maj ster 2 000
pod prá por čík — pod po ru čík 2 300
prá por čík — po ru čík 2 500
nad prá por čík — nad po ru čík 2 700
ka pi tán 2 900
ma jor 3 100
pod plu kov ník 3 300
plu kov ník 3 500
ge ne rál 3 700.“.

Čl. II

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

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

z 2. de cem bra 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 312/2001 Z. z. o štát nej služ be
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov

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

Čl. I

Zá kon č. 312/2001 Z. z. o štát nej služ be a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 131/2002 Z. z., zá ko na č. 143/2002 Z. z., zá ko na
č. 185/2002 Z. z., zá ko na č. 411/2002 Z. z., zá ko na
č. 667/2002 Z. z., zá ko na č. 139/2003 Z. z., zá ko na
č. 267/2003 Z. z., zá ko na č. 453/2003 Z. z., zá ko na
č. 550/2003 Z. z., zá ko na č. 551/2003 Z. z., zá ko na
č. 365/2004 Z. z., zá ko na č. 382/2004 Z. z., zá ko na
č. 403/2004 Z. z. a zá ko na č. 612/2004 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 12 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „v čle ne ní pod ¾a
funk cií (§ 16)“.

2. V § 16 sa vy púš �a od sek 4.

Do te raj šie od se ky 5 a 6 sa ozna ču jú ako od se ky 4 a 5.

3. V § 103 od sek 4 znie:
„(4) Zvý še nie pla to vej ta ri fy pod ¾a § 82 ods. 3 pat rí

štát ne mu za mest nan co vi na zá kla de prá vo plat né ho
roz hod nu tia o slu žob nom hod no te ní odo dňa na do bud -
nu tia účin nos ti na ria de nia vlá dy o zvý še ní pla to vých
ta ríf štát nych za mest nan cov (§ 105), naj ne skôr od
1. sep tem bra ka len dár ne ho roka; to ne pla tí, ak hod no -
te né ob do bie vy ko ná va nia štát nej služ by je krat šie ako
12 me sia cov.“.

Čl. II

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

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Čiastka 299 Zbierka zákonov č. 728/2004 Strana 6977



729

Z Á K O N

z 2. de cem bra 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 315/2001 Z. z. o Ha sič skom a zá chran nom zbo re
v zne ní ne skor ších pred pi sov 

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

Čl. I

Zá kon č. 315/2001 Z. z. o Ha sič skom a zá chran nom
zbo re v zne ní zá ko na č. 438/2002 Z. z., zá ko na
č. 666/2002 Z. z., zá ko na č. 424/2003 Z. z., zá ko na
č. 451/2003 Z. z., zá ko na č. 462/2003 Z. z., zá ko na
č. 180/2004 Z. z., zá ko na č. 215/2004 Z. z., zá ko na
č. 365/2004 Z. z. a zá ko na č. 382/2004 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to: 

1. V § 15 od se ky 1 až 3 zne jú: 
„(1) Po čet prí sluš ní kov v štát nej služ be a ob jem fi -

nanč ných pros tried kov na slu žob né príj my prí sluš ní -
kov v štát nej služ be schva ¾u je vlá da Slo ven skej re pub -
li ky (ïa lej len „vlá da“) na kaž dý rok pri pre ro kú va ní
ná vr hu zá ko na o štát nom roz po čte na prí sluš ný rok.
Vlá da môže vy ko na� úpra vy v poč te prí sluš ní kov v štát -
nej služ be ale bo v ob je me fi nanč ných pros tried kov na
slu žob né príj my prí sluš ní kov v štát nej služ be na zá kla -
de schvá le né ho zá ko na o štát nom roz po čte na prí sluš -
ný rok. 

(2) Ná vrh poč tu prí sluš ní kov v štát nej služ be a ná vrh 
ob je mu fi nanč ných pros tried kov na slu žob né príj my
prí sluš ní kov v štát nej služ be pri pra vu je na zá kla de or -
ga ni zač nej štruk tú ry slu žob ných úra dov mi nis ter stvo
v sú čin nos ti s Mi nis ter stvom fi nan cií Slo ven skej re -
pub li ky. 

(3) Roz pis schvá le né ho poč tu prí sluš ní kov v štát nej
služ be v čle ne ní pod ¾a funk cií v nad väz nos ti na or ga ni -
zač nú štruk tú ru slu žob ných úra dov (ïa lej len „sys te -
mi zá cia“) schva ¾u je pre zi dent zbo ru.“.

2. V § 36 ods. 2 sa za slo vo „ochra ny“ vkla da jú slo vá
„ale bo v zá vod nom po žiar nom út va re“. 

3. V § 59 ods. 1 písm. a) sa čís lo „3“ na hrá dza čís -
lom „4“.

4. V § 60 ods. 1 písm. b) sa čiar ka na kon ci na hrá dza
bod kou a vy púš �a sa pís me no c). 

5. V § 60 ods. 5 sa vy púš �a po sled ná veta.

6. § 62 vrá ta ne nad pi su znie: 

„§ 62

Skon če nie slu žob né ho po me ru v skú šob nej le ho te 

Slu žob ný po mer mož no skon či� v skú šob nej le ho te
po čas prí prav nej štát nej služ by ale bo do čas nej štát nej

služ by z aké ho ko¾ vek dô vo du ale bo bez uve de nia dô vo -
du, tak zo stra ny slu žob né ho úra du, ako aj zo stra ny
prí sluš ní ka. Slu žob ný po mer sa skon čí uply nu tím
troch ka len dár nych dní na sle du jú cich po dni do ru če -
nia pí som né ho ozná me nia ve dú ce ho slu žob né ho úra du 
ale bo prí sluš ní ka, vždy však naj ne skôr uply nu tím skú -
šob nej le ho ty.“.

7. V § 63 sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý
znie: 

„(2) Slu žob ný po mer prí sluš ní ka sa skon čí aj uply -
nu tím de sia tich ka len dár nych dní odo dňa na do bud -
nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia le kár skej ko mi sie
zria de nej pod ¾a § 17 ods. 3 o stra te zdra vot nej spô so bi -
los ti prí sluš ní ka na vy ko ná va nie akej ko¾ vek funk cie
v zbo re.“.

Do te raj ší od sek 2 sa ozna ču je ako od sek 3. 

8. V § 69 ods. 3 sa za pís me no u) vkla da jú nové pís -
mená v) a x), kto ré zne jú:
„v) za bez pe či� účel né a hos po dár ne spra vo va nie a vy u ží -

va nie fi nanč ných zdro jov, za ria de ní a slu žieb, kto ré
mu boli zve re né, 

x) ozná mi� spo lu s ma jet ko vým pri zna ním pod ¾a § 70
slu žob né mu úra du aj prí jem z vy ko ná va nia čin nos tí
uve de ných v od se ku 6, kto rý v uply nu lom ka len dár -
nom roku pre sia hol sumu 50 000 Sk.“.

Do te raj šie pís me no v) sa ozna ču je ako pís me no y). 

9. V § 69 od sek 5 znie: 
„(5) Prí sluš ník ne smie

a) pod ni ka� ale bo vy ko ná va� inú zá rob ko vú čin nos�
v ob las ti pô sob nos ti zbo ru ale bo na úse ku ochra ny
pred po žiar mi a ani ob cho do va� s ha sič ský mi ko mo -
di ta mi; inou zá rob ko vou čin nos �ou sa na úče ly toh to 
zá ko na ro zu mie čin nos�, kto rá za kla dá ná rok na prí -
jem zda ňo va ný pod ¾a oso bit né ho pred pi su,17aa)

b) by� šta tu tár nym or gá nom ale bo čle nom šta tu tár ne -
ho or gá nu, správ ne ho or gá nu, kon trol né ho or gá nu
ale bo do zor né ho or gá nu práv nic kej oso by vy ko ná va -
jú cej pod ni ka te¾ skú čin nos�,

c) spro stred kú va� pre seba, inú fy zic kú oso bu ale bo
práv nic kú oso bu ob chod ný styk so
1. štá tom,
2. ob cou,
3. vyš ším územ ným cel kom,
4. štát nym pod ni kom, štát nym úče lo vým fon dom

ale bo s inou práv nic kou oso bou zria de nou ale bo
za lo že nou štá tom,

5. Fon dom ná rod né ho ma jet ku Slo ven skej re pub li -
ky,

6. roz poč to vou or ga ni zá ciou, prí spev ko vou or ga ni -
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zá ciou ale bo s inou práv nic kou oso bou za lo že nou
ale bo zria de nou ob cou ale bo so za ria de ním obce,

7. roz poč to vou or ga ni zá ciou, prí spev ko vou or ga ni -
zá ciou ale bo s inou práv nic kou oso bou za lo že nou
ale bo zria de nou vyš ším územ ným cel kom, ale bo

8. inou práv nic kou oso bou s ma jet ko vou účas �ou
štá tu, Fon du ná rod né ho ma jet ku Slo ven skej re -
pub li ky, obce ale bo vyš šie ho územ né ho cel ku,

d) zvý hod ňo va� blíz ke osoby16) pri vy ko ná va ní štát nej
služ by.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 17aa znie:
„17aa) Zá kon č. 595/2003 Z. z. o dani z príj mov v zne ní ne skor ších

pred pi sov.“.

10. V § 69 ods. 6 sa za čís lov ku „5“ vkla da jú slo vá
„písm. a)“.

11. V § 70 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „za ra de ný do pla -
to vej trie dy 5 a vyš šej“.

12. V § 91 sa vy púš �a od sek 4.

13. V § 93 ods. 2 pr vej vete sa slo vá „v zmys le“ na hrá -
dza jú slo vom „pod ¾a“ a v tre tej vete sa slo vá „zdra viu
škod li vú ale bo mi mo riad ne ná roč nú štát nu služ bu“
na hrá dza jú slo va mi „čin nos ti pod ¾a § 3 ods. 1 písm. c)
a d)“.

14. V § 103 ods. 1 písm. l) sa čiar ka na kon ci na hrá -
dza bod kou a pís me no m) sa vy púš �a.

15. § 110 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Za stu po va né mu nad ria de né mu po čas doby jeho

za stú pe nia prí sluš ní kom pod ¾a § 49 ods. 7 prí pla tok za
ria de nie ne pat rí.“. 

16. V § 111 ods. 2 sa za slo vo „pri zna�“ vkla dá slo vo
„od ňa�“.

17. § 112 vrá ta ne nad pi su znie: 

„§ 112

Hod nost ný prí pla tok 

(1) Prí sluš ní ko vi pat rí hod nost ný prí pla tok pod ¾a do -
siah nu tej hod nos ti:

                                hod nost ný prí pla tok
hod nos�                            v Sk me sač ne     

rot maj ster 1 800 
nad rot maj ster 2 000 
pod prá por čík 2 300 
prá por čík 2 500 
nad prá por čík 2 700 
pod po ru čík 2 300 
po ru čík 2 500 
nad po ru čík 2 700 
ka pi tán 2 900 
ma jor 3 100 
pod plu kov ník 3 300 
plu kov ník 3 500 
ge ne rál 3 700.

(2) Prí sluš ní ko vi pat rí hod nost ný prí pla tok, kto rý
mu bol pri zna ný v prá por číc kej hod nos ti, aj v prí pa de
jeho vy me no va nia do dôs toj níc kej hod nos ti, ako aj

v prí pa de jeho ïal šie ho po vy šo va nia v dôs toj níc kej
hod nos ti, ak je to pre ňho vý hod nej šie.“.

18. V § 116 ods. 1 sa slo vá „Ak sa pod ¾a § 91 ods. 4
prí sluš ní ko vi za štát nu služ bu nad čas ne po skyt ne ná -
hrad né vo¾ no“ na hrá dza jú slo va mi „Ak prí sluš ník vy ko -
ná va štát nu služ bu nad čas“.

19. V § 118 ods. 1 sa čís lo „0,5“ na hrá dza čís lom „1“.

20. V § 118 ods. 2 sa čís lo „0,7“ na hrá dza čís lom
„1,2“. 

21. V § 118 ods. 3 sa čís lo „0,25“ na hrá dza čís lom
„0,5“. 

22. V § 118 ods. 4 sa čís lo „0,7“ na hrá dza čís lom
„1,2“.

23. V § 118 ods. 5 sa čís lo „0,7“ na hrá dza čís lom
„1,2“.

24. V § 118 ods. 7 sa čís lo „1“ na hrá dza čís lom „1,5“. 

25. § 121 sa vy púš �a. 

26. V § 123 ods. 3 sa slo vá „§ 111 až 118 a § 120 až
122“ na hrá dza jú slo va mi „§ 111 až 118, § 120 a 122“.

27. V § 124 sa slo vá „§ 120 až 122“ na hrá dza jú slo va -
mi „§ 120 a 122“. 

28. V § 129 od sek 2 znie:
„(2) Ak sa na úče ly vý po čtu pe ňaž ných pl ne ní po stu -

pu je pod ¾a vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov
z prie mer né ho čis té ho zá rob ku za mest nan ca, ro zu mie
sa tým čis tý slu žob ný plat. Čis tý slu žob ný plat sa zis �u -
je zo slu žob né ho pla tu od po čí ta ním súm po ist né ho na
zdra vot né po is te nie, po ist né ho na ne mo cen ské po is te -
nie, po ist né ho na sta ro bné po is te nie, po ist né ho na in -
va lid né po is te nie, po ist né ho na po is te nie v ne za mest -
na nos ti a pred dav ku na daň z príj mov zo zá vis lej
čin nos ti pod ¾a pod mie nok a sa dzieb plat ných pre prí -
sluš ní ka v me sia ci, za kto rý sa ten to plat zis �u je.“.

29. V § 133 ods. 2 sa slo vá „po sled né ho me sač né ho“
na hrá dza jú slo vom „prie mer né ho“.

30. § 133 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie: 
„(3) Prie mer ný slu žob ný prí jem pod ¾a od se ku 2 sa vy -

po čí ta va zo slu žob né ho príj mu za čas vy ko ná va nia
štát nej služ by za ob do bie pred chá dza jú cich 12 me sia -
cov. Me siac, v kto rom bol skon če ný slu žob ný po mer
prí sluš ní ka, sa ne za po čí ta va. Za vy ko ná va nie štát nej
služ by sa na úče ly vý po čtu prie mer né ho slu žob né ho
príj mu ne po va žu je čas uve de ný v § 97 ods. 1 písm. j).“. 

31. V § 163 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „v prí prav nej
štát nej služ be a v do čas nej štát nej služ be“ a slo vo „aj “
sa na hrá dza slo vom „a“.

32. V § 163 ods. 3 sa slo vá „štát ne mu za mest nan co -
vi“ na hrá dza jú slo va mi „prí sluš ní ko vi“, vy púš �a jú sa
slo vá „v prí prav nej štát nej služ be a v do čas nej štát nej
služ be“ a slo vo „aj“ sa na hrá dza slo vom „a“. 

33. V § 164 sa vy púš �a jú slo vá „v prí prav nej štát nej
služ be a v do čas nej štát nej služ be“ a slo vo „aj“ sa na -
hrá dza slo vom „a“.

34. V § 173 ods. 1 sa slo vá „v prí prav nej štát nej služ -
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be a prí sluš ník v do čas nej štát nej služ be po su dzu jú
ako za mest nan ci“ na hrá dza jú slo va mi „po su dzu je ako
za mest na nec“.

35. V § 173 od sek 2 znie: 
„(2) Prí sluš ník, kto ré mu vzni kol ná rok na vý slu ho vý

dô cho dok pod ¾a oso bit né ho pred pi su,31a) sa na úče ly
pla te nia po ist né ho na po is te nie v nezamestnanosti31)
ne po su dzu je ako za mest na nec a ne pla tí po ist né na po -
is te nie v ne za mest na nos ti. Slu žob ný úrad sa vo vz�a hu
k prí sluš ní ko vi, kto ré mu vzni kol ná rok na vý slu ho vý
dô cho dok pod ¾a oso bit né ho pred pi su,31a) ne po su dzu je
ako za mest ná va te¾ a za ta ké ho to prí sluš ní ka slu žob ný
úrad ne pla tí po ist né na po is te nie v ne za mest na nos ti.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 31a znie:
„31a) § 38 zá ko na č. 328/2002 Z. z. o so ciál nom za bez pe če ní po li -

caj tov a vo ja kov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

36. § 203 sa vy púš �a.

37. Za § 207 sa vkla dá § 207a, kto rý znie:

„§ 207a

Suma vy rov ná va cie ho prí spev ku, kto rý bol pri zna ný
pred 31. de cem brom 2004 vrá ta ne, sa po 1. ja nu ári
2005 upra ví pod ¾a vše obec ne zá väz ných práv nych
pred pi sov účin ných od 1. ja nu ára 2005. Roz diel me dzi
vy rov ná va cím prí spev kom vy plá ca ným pred 31. de -
cem brom 2004 vrá ta ne a vy plá ca ným po 1. ja nu ári
2005 sa ne po sky tu je, ne vra cia a ani ne vy má ha.“. 

38. Za § 209 sa vkla dá § 209a, kto rý znie: 

„§ 209a

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp -
skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de né v prí lo -
he č. 4.“.

39. Za prí lo hu č. 3 sa vkla dá prí lo ha č. 4, kto rá vrá ta -
ne nad pi su znie:

   „Prí lo ha č. 4
   k zá ko nu č. 315/2001 Z. z.

ZOZ NAM PRE BE RA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV
EU RÓP SKYCH SPO LO ČEN STIEV A EU RÓP SKEJ ÚNIE

1. Smer ni ca Rady 91/533/EHS zo 14. ok tób ra 1991 o po vin nos ti za mest ná va te ¾a in for mo va� za mest nan cov o pod -
mien kach vz�a hu jú cich sa na zmlu vu ale bo na pracovno-právny vz�ah (Ú. v. ES L 288, 18. 10. 1991).

2. Smer ni ca Rady 92/85/EHS z 19. ok tób ra 1992 o za ve de ní opat re ní na pod po ru zlep še nia bez peč nos ti a ochra ny
zdra via pri prá ci te hot ných pra cov ní čok, pra cov ní čok krát ko po pô ro de a doj čia cich pra cov ní čok (de sia ta in di vi -
du ál na smer ni ca v zmys le člán ku 16 (1) smer ni ce 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 348, 28. 11. 1992).

3. Smer ni ca Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o za vá dza ní opat re ní na pod po ru zlep še nia bez peč nos ti a ochra ny
zdra via pra cov ní kov pri prá ci (Ú. v. ES L 183, 29. 06. 1989) v zne ní na ria de nia Eu róp ske ho par la men tu a Rady
(ES) č. 1882/2003 z 29. sep tem bra 2003, kto rým sa upra vu jú pod ¾a roz hod nu tia Rady 1999/468/ES usta no ve nia 
tý ka jú ce sa vý bo rov, kto ré po má ha jú Ko mi sii pri vý ko ne jej vy ko ná va cích prá vo mo cí usta no ve ných v ná stro joch,
kto ré pod lie ha jú po stu pu uve de né mu v člán ku 251 Zmlu vy o za lo že ní ES (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003).

4. Smer ni ca Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, kto rou sa za vá dza zá sa da rov na ké ho za ob chá dza nia s oso ba mi bez
oh¾a du na ra so vý ale bo et nic ký pô vod (Ú. v. ES L 180, 19. 07. 2000).

5. Smer ni ca Rady 2000/78/ES z 27. no vem bra 2000, kto rá usta no vu je vše obec ný rá mec pre rov na ké za ob chá dza nie 
v za mest na ní a po vo la ní (Ú. v. ES L 303, 2. 12. 2000).“.

Čl. II

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

z 8. de cem bra 2004,

kto rým sa usta no vu je výš ka úhra dy za uží va nie vy me dze ných úse kov dia¾ nic,
ciest pre mo to ro vé vo zid lá a ciest I. trie dy

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 24 ods. 1 zá ko na
č. 135/1961 Zb. o po zem ných ko mu ni ká ciách (cest ný
zá kon) v zne ní zá ko na č. 639/2004 Z. z. na ria ïu je:

§ 1

(1) Úhra da za uží va nie vy me dze ných úse kov dia¾ nic
a ciest pre mo to ro vé vo zid lá ozna če né do prav ný mi
znač ka mi je
a) na ka len dár ny rok za dvoj sto po vé mo to ro vé vo zid lá

ale bo jazd né sú pra vy s cel ko vou hmot nos �ou
do 3,5 tony vrá ta ne 1 100 Sk,

b) na me siac za dvoj sto po vé mo to ro vé vo zid lá ale bo
jazd né sú pra vy s cel ko vou hmot nos �ou 
do 3,5 tony vrá ta ne 300 Sk,

c) na týž deň za dvoj sto po vé mo to ro vé vo zid lá ale bo
jazd né sú pra vy s cel ko vou hmot nos �ou 
do 3,5 tony vrá ta ne 150 Sk.

(2) Úhra da za uží va nie vy me dze ných úse kov dia¾ nic,
ciest pre mo to ro vé vo zid lá a ciest I. trie dy ozna če né do -
prav ný mi znač ka mi je
a) na ka len dár ny rok za dvoj sto po vé mo to ro vé vo zid lá

ale bo jazd né sú pra vy s cel ko vou hmot nos �ou
1. od 3,5 tony do 12,0 ton vrá ta ne 7 500 Sk,

2. nad 12,0 ton 15 000 Sk,
b) na me siac za dvoj sto po vé mo to ro vé vo zid lá ale bo

jazd né sú pra vy s cel ko vou hmot nos �ou
1. od 3,5 tony do 12,0 ton vrá ta ne 2 000 Sk,
2. nad 12,0 ton 3 000 Sk,

c) na týž deň za dvoj sto po vé mo to ro vé vo zid lá ale bo
jazd né sú pra vy s cel ko vou hmot nos �ou 
1. od 3,5 tony do 12,0 ton vrá ta ne 800 Sk,
2. nad 12,0 ton 1 400 Sk,

d) na 1 deň za dvoj sto po vé mo to ro vé vo zid lá ale bo jazd -
né sú pra vy s cel ko vou hmot nos �ou
1. od 3,5 tony do 12,0 ton vrá ta ne 200 Sk,
2. nad 12 ton 300 Sk.

§ 2

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

§ 3

Toto na ria de nie vlá dy na do bú da účin nos� 1. ja nu ára
2005.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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Prí lo ha 
k nariadeniu vlády č. 730/2004 Z. z.

ZOZ NAM PREBERANÝCH SMER NÍC

Tým to na ria de ním sa preberá táto smer ni ca:

Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o po plat koch za po u ží va nie ur či tej do prav -
nej in fra štruk tú ry �až ký mi ná klad ný mi vo zid la mi (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 187, 20. 07. 1999,
s. 42).

Pre klad tej to smer ni ce sa na chá dza v Cen trál nej pre kla da te¾ skej jed not ke sek cie In šti tút pre ap ro xi má ciu prá va
Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky.
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731

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 4 ods. 2 zá ko na č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve

opat re nie zo 16. de cem bra 2004 č. MF/11938/2004-74, kto rým sa mení a do pĺ ňa opat re nie Mi nis ter stva fi -
nan cií Slo ven skej re pub li ky z 13. no vem bra 2002 č. 20 359/2002-92, kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o po -
stu poch úč to va nia a rám co vej úč to vej os no ve pre ban ky, po boč ky za hra nič ných bánk, Ná rod nú ban ku Slo ven -
ska, Fond ochra ny vkla dov, ob chod ní kov s cen ný mi pa pier mi, po boč ky za hra nič ných ob chod ní kov s cen ný mi 
pa pier mi, Ga ranč ný fond in ves tí cií, správ cov ské spo loč nos ti, po boč ky za hra nič ných správ cov ských spo loč -
nos tí a po dielo vé fon dy (ozná me nie č. 644/2002 Z. z.) v zne ní ne skor ších opat re ní. 

Týmto opat re ním sa me nia a do pĺ ňa jú po stu py úč to va nia a rám co vá úč to vá os no va pre ban ky, po boč ky
 zahraničných bánk, Ná rod nú ban ku Slo ven ska, Fond ochra ny vkla dov, ob chod ní kov s cen ný mi pa pier mi, po boč ky
za hra nič ných ob chod ní kov s cen ný mi pa pier mi, Ga ranč ný fond in ves tí cií, správ cov ské spo loč nos ti, po boč ky za hra -
nič ných správ cov ských spo loč nos tí a po dielo vé fon dy s tým úče lom, aby sa zo sú la di li so zá ko nom č. 431/2002 Z. z.
o úč tov níc tve v zne ní zá ko na č. 561/2004 Z. z. a aby boli čo naj viac v sú la de s me dzi ná rod ný mi úč tov ný mi štan dar d -
mi. Mno hé z tých to štan dar dov boli re vi do va né s účin nos �ou od 1. januára 2005 alebo boli na hra de né me dzi ná rod -
ný mi štan dar dmi fi nanč né ho vý kaz níc tva. Tie to štan dar dy majú by� pre vza té do prá va Eu róp skej únie tiež s účin nos -
�ou od 1. januára 2005. Z toho dô vo du sa vý raz ne me nia usta no ve nia o fi nanč nom pre ná jme, o op rav ných po lo žkách
a o re zer vách a úč tov né me tó dy ur ču jú ce spô so by oce ne nia a ich po u ži tie.

Ok ruh úč tov ných jed no tiek, kto ré pri ve de ní svoj ho úč tov níc tva po stu pu jú pod ¾a toh to opat re nia, sa roz ši ru je
o do pln ko vé dô chod ko vé spo loč nos ti a do pln ko vé dô chod ko vé fon dy. 

Opat re nie na do bú da účin nos� 31. de cem bra 2004 s vý nim kou čl. I bo dov 1 až 6, 8 až 44, 47 až 76, 79 až 86, kto ré
na do bú da jú účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Opat re nie je uve rej ne né vo Fi nanč nom spra vo daj co vi č. 15/2004 a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve fi nan cií Slo -
ven skej re pub li ky.
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