











 










   
                     

   
                       
 
   
           
   
                    
 

Zbierka zákonov è. 176/2004

Strana 1986

Èiastka 83

176
ZÁKON
z 9. marca 2004
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení zákona è. 464/2002 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Základné ustanovenia
§1
(1) Tento zákon sa vz•ahuje na nakladanie s majetkom verejnoprávnej inštitúcie, ktorou na úèely tohto
zákona je právnická osoba
a) zriadená osobitným zákonom1) ako verejnoprávna
inštitúcia alebo verejnoprávna ustanovizeò,
b) zriadená na základe osobitného zákona.2)
(2) Tento zákon sa vz•ahuje na nakladanie s majetkom verejnoprávnej inštitúcie, ak osobitný zákon ne ustanovuje inak. 3)
(3) Tento zákon sa nevz•ahuje na
a) hospodárenie s peòažnými prostriedkami,
b) nakladanie s cennými papiermi, 4)
c) nakladanie s majetkom štátu, ktorý verejnoprávna
inštitúcia spravuje pod¾a osobitného predpisu, 5)
d) nakladanie s majetkom verejnoprávnej inštitúcie,
pri ktorom dochádza k plneniu záväzkov6) v rámci
predmetu jej èinnosti.
§2
(1) Na úèely tohto zákona majetkom verejnoprávnej
inštitúcie sú
a) hnute¾né veci,
b) nehnute¾né veci,
c) poh¾adávky a iné majetkové práva s výnimkou pod¾a
odseku 2.
(2) Majetkom Sociálnej pois•ovne nie sú poh¾adávky
na poistnom vrátane pokút a penále.
1

§3
(1) Verejnoprávna inštitúcia je povinná používa• svoj
majetok predovšetkým na zabezpeèovanie úloh pod¾a
osobitného zákona, na ktorých plnenie bola zriadená
(ïalej len „základné úlohy“).
(2) Verejnoprávna inštitúcia je povinná svoj majetok
a) užíva• a udržiava•,
b) chráni• pred poškodením, stratou, znièením alebo
zneužitím,
c) vies• v úètovníctve,7) a to oddelene od majetku štátu,
ktorý spravuje pod¾a osobitného predpisu. 5)
(3) Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom verejnoprávnej inštitúcie musia ma• písomnú
formu, inak sú neplatné.
Nakladanie s majetkom verejnoprávnej
inštitúcie
§4
(1) Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená použi• svoj
majetok na podnikanie, ako vklad do majetku obchodnej spoloènosti alebo ako vklad pri založení takejto obchodnej spoloènosti, ak to umožòuje osobitný zákon,
ktorým bola zriadená alebo na základe ktorého bola
zriadená.
(2) Verejnoprávna inštitúcia, okrem Sociálnej pois•ovne, je oprávnená použi• svoj majetok ako vklad do
majetku právnickej osoby, ktorá nie je obchodnou spoloènos•ou, alebo ako vklad pri založení takejto právnickej osoby.
(3) Verejnoprávna inštitúcia nie je oprávnená použi•
svoj majetok na poskytnutie vkladu pod¾a zmluvy o tichom spoloèenstve. 8)
(4) Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená na zabez-

) Napríklad zá kon è. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase, zá kon è.16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii, zá kon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení ne skorších predpisov, zákon è. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zá kona è. 183/2000 Z. z., zákon Národnej
rady Slovenskej republiky è. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona è. 283/1997 Z. z.
2
) § 5 zá kona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zá konov.
3
) Napríklad zá kon è. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4
) Zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení ne skorších predpisov.
5
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení ne skorších predpisov.
6
) Napríklad § 261 Obchodného zá konníka v znení neskorších predpisov, § 488 Obèianskeho zákonníka v znení zá kona è. 509/1991 Zb.
7
) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve.
8
) § 673 až 681 Obchodného zákonníka v znení zá kona è. 500/2001 Z. z.
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peèenie svojich záväzkov založi• 9) alebo inak za•aži• 10)
svoj majetok; verejnoprávna inštitúcia nie je oprávnená založi• 9) alebo inak za•aži• 10) svoj majetok na zabezpeèenie záväzkov tretích osôb.
§5
(1) Verejnoprávna inštitúcia môže preda• nepotrebnú nehnute¾nú vec na základe obchodnej verejnej
sú•aže11) tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Najvyššia kúpna cena v obchodnej verejnej sú•aži nesmie by• nižšia ako primeraná cena.
(2) Verejnoprávna inštitúcia môže preda• nepotrebnú hnute¾nú vec, ktorej zostatková hodnota vedená
v úètovníctve pod¾a osobitného predpisu 7) je vyššia ako
100 000 Sk, na základe obchodnej verejnej sú•aže11)
tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Najvyššia
kúpna cena nesmie by• nižšia ako zostatková cena.
(3) Za nepotrebnú vec sa na úèely tohto zákona považuje nehnute¾ná vec alebo hnute¾ná vec, ktorá už neslúži a ani v budúcnosti nebude slúži• verejnoprávnej inštitúcii na plnenie jej základných úloh ani na plnenie jej
iných úloh.
(4) O nepotrebnosti veci pre verejnoprávnu inštitúciu
rozhoduje štatutárny orgán verejnoprávnej inštitúcie.
Rozhodnutie musí by• písomné a musí obsahova• najmä oznaèenie nepotrebného majetku verejnoprávnej
inštitúcie a jeho identifikaèné údaje. Na rozhodovanie
o nepotrebnosti veci sa nevz•ahujú všeobecné predpisy
o správnom konaní;12) toto rozhodnutie nie je preskúmate¾né súdom.
(5) Za primeranú cenu sa na úèely tohto zákona pri
prevode nehnute¾ných vecí považuje všeobecná hodnota majetku pod¾a osobitného predpisu.13)
(6) Ak ide o nehnute¾nú vec, verejnoprávna inštitúcia
je povinná v kúpnej zmluve dohodnú•, že cenu nehnute¾nej veci dohodnutú v kúpnej zmluve pod¾a odseku 1
je kupujúci povinný zaplati• v deò uzavretia zmluvy.
§6
(1) Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená uzavrie•
zámennú zmluvu,14) ktorou nadobudne do svojho
vlastníctva veci, ktoré jej budú slúži• na plnenie jej
úloh.
(2) Ak sa zámennou zmluvou vymieòajú nehnute¾né
veci, na ich ocenenie primeranou cenou sa použije § 5
ods. 5.
9

)
)
11
)
12
)
13
)
14
)
15
)
16
)
17
)

10
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§7
(1) Verejnoprávna inštitúcia nie je oprávnená darova• nepotrebnú nehnute¾nú vec.
(2) Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená darova•
nepotrebnú hnute¾nú vec právnickej osobe, ktorá nie
je podnikate¾om.
§8
(1) Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená doèasne
nepotrebný majetok prenecha• do nájmu15) alebo do výpožièky.16)
(2) Za doèasne nepotrebný majetok sa na úèely tohto
zákona považuje majetok, ktorý verejnoprávnej inštitúcii prechodne neslúži na plnenie jej úloh.
(3) Verejnoprávna inštitúcia je povinná dohodnú•
v nájomnej zmluve také nájomné, za aké sa v tom èase
a na tom mieste obvykle prenecháva do nájmu na do hodnutý úèel taká alebo porovnate¾ná nehnute¾nos•.
(4) Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená prenecha•
doèasne nepotrebný majetok do výpožièky len právnickej osobe, ktorá nie je podnikate¾om a ktorej predmet
èinnosti je rovnaký alebo obdobný ako predmet èin nosti verejnoprávnej inštitúcie, alebo právnickej osobe,
ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby. 17)
(5) Verejnoprávna inštitúcia, ktorá je umeleckým
fondom, môže prenecha• doèasne nepotrebný hnute¾ný majetok do výpožièky aj fyzickým osobám, ktoré sú
autormi alebo výkonnými umelcami a ktoré majú trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky, na podporu ich
tvorivej umeleckej èinnosti.
(6) Verejnoprávna inštitúcia, ktorá je zdravotnou pois•ovòou, môže prenecha• zdravotné pomôcky do výpožièky fyzickým osobám, ktoré sú jej poistencami.
§9
(1) Nájomca ani vypožièiavate¾ nie je oprávnený prenecha• majetok verejnoprávnej inštitúcie do nájmu,
podnájmu alebo výpožièky.
(2) Nájomca ani vypožièiavate¾ nemá prednostné právo na kúpu prenajatej veci alebo vypožièanej veci.
(3) Verejnoprávna inštitúcia nie je oprávnená dohodnú• v nájomnej zmluve alebo v zmluve o výpožièke
zmluvnú pokutu v neprospech verejnoprávnej inštitúcie.
(4) Nájomca alebo vypožièiavate¾ je oprávnený užíva•
prenajatú vec alebo vypožièanú vec len na úèel, spôso-

§ 151a až 151m Obèianskeho zá konníka v znení neskorších predpisov.
§ 546 až 550 a § 552 až 554 Obèianskeho zá konníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
§ 281 až 288 Obchodného zákonníka.
Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom ko naní (správny po riadok) v znení ne skorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
§ 611 Obèianskeho zá konníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
§ 663 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
§ 659 až 662 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
§ 2 ods. 2 písm. a), b) a e) zákona è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení záko na è. 35/2002 Z. z.
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bom a v rozsahu dohodnutom v nájomnej zmluve alebo
v zmluve o výpožièke.
(5) Nájomca alebo vypožièiavate¾ je oprávnený požadova• úhradu nákladov spojených so zmenou veci len
vtedy, ak verejnoprávna inštitúcia dala predchádzajúci
písomný súhlas na zmenu veci a zaviazala sa súèasne
uhradi• tieto náklady.
(6) Nájomca alebo vypožièiavate¾ pozemku vo vlast níctve verejnoprávnej inštitúcie nie je oprávnený zriadi• stavbu na tomto pozemku.
(7) Nájomca alebo vypožièiavate¾ nie je oprávnený
zriadi• na majetok verejnoprávnej inštitúcie záložné
právo, vecné bremeno ani ho inak za•aži•.
§ 10
(1) Verejnoprávna inštitúcia je povinná stara• sa, aby
a) poh¾adávka verejnoprávnej inštitúcie bola vèas
a riadne uplatnená na príslušných orgánoch,
b) vykonate¾né rozhodnutia príslušných orgánov boli
vèas vykonané.
(2) Ak je dlžník v omeškaní s plnením peòažného
dlhu, je verejnoprávna inštitúcia povinná vèas a riadne
uplatni• a vymáha• aj príslušenstvo poh¾adávky.18)
(3) Verejnoprávna inštitúcia môže
a) postúpi• poh¾adávku 19) len za odplatu, a to na základe obchodnej verejnej sú•aže11) tomu, kto ponúkne
najvyššiu cenu,
b) da• súhlas na prevzatie dlhu;20) ak zabezpeèenie
dlhu poskytla tretia osoba, je verejnoprávna inštitúcia oprávnená da• takýto súhlas len vtedy, ak táto
osoba súhlasí so zmenou dlžníka,
c) uzavrie• s tre•ou osobou písomnú dohodu o tom, že
táto osoba pristúpi k záväzku dlžníka. 21)
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kom písomnú dohodu o odklade platenia najviac na jeden rok odo dòa, keï bol splatný jeho dlh, ak dlžník
a) písomne uznal svoj dlh alebo ak ide o poh¾adávku
priznanú právoplatným rozhodnutím súdu,
b) pre zhoršenie ekonomických alebo sociálnych pomerov nemôže zaplati• celý dlh naraz a
c) v dohode o odklade platenia sa zaviaže zaplati• celý
dlh naraz, ak sa zlepšia jeho ekonomické alebo so ciálne pomery.
(4) S dlžníkom, ktorý je podnikate¾om alebo združením podnikate¾ov, môže verejnoprávna inštitúcia uzavrie• písomnú dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade platenia, ak sú splnené podmienky pod¾a
osobitného predpisu. 22)
(5) Pri povolení splátok alebo odkladu platenia neuplatní verejnoprávna inštitúcia úroky z omeškania,
ak dlžník dodrží podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3
a podmienky uvedené v dohode o splátkach a v dohode
o odklade platenia.
Spoloèné ustanovenia
§ 12
(1) O nakladaní s majetkom verejnoprávnej inštitúcie
rozhoduje štatutárny orgán verejnoprávnej inštitúcie.
(2) Štatutárny orgán verejnoprávnej inštitúcie je povinný vyžiada• si na nakladanie s majetkom pod¾a § 13
predchádzajúci písomný súhlas samosprávneho alebo
iného kolektívneho orgánu urèeného štatútom.
(3) Právny úkon, na ktorý nebol daný predchádzajúci
písomný súhlas pod¾a odseku 2, je neplatný. Neplatný
je aj právny úkon, ktorý je v rozpore s týmto zákonom
alebo s osobitným zákonom.
§ 13

§ 11
(1) Verejnoprávna inštitúcia môže na základe písomnej žiadosti dlžníka, ktorý nemôže vèas a riadne plni•
svoj dlh, uzavrie• s dlžníkom dohodu o splátkach alebo
dohodu o odklade platenia.
(2) Verejnoprávna inštitúcia môže uzavrie• s dlžníkom písomnú dohodu o splátkach, ak dlžník
a) písomne uznal svoj dlh alebo ak ide o poh¾adávku
priznanú právoplatným rozhodnutím súdu,
b) pre zhoršenie ekonomických alebo sociálnych pomerov nemôže zaplati• celý dlh naraz a
c) v dohode o splátkach sa zaviaže zaplati• celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú splátku vèas a riadne alebo ak sa zlepšia jeho ekonomické alebo sociálne pomery.
(3) Verejnoprávna inštitúcia môže uzavrie• s dlžní18

)
)
20
)
21
)
22
)
23
)
19

(1) Predchádzajúci písomný súhlas samosprávneho
alebo iného kolektívneho orgánu pod¾a § 12 ods. 2 sa
vyžaduje na
a) vklad majetku verejnoprávnej inštitúcie do majetku
inej právnickej osoby alebo vklad pri založení inej
právnickej osoby (§ 4 ods. 2),
b) vklad majetku verejnoprávnej inštitúcie do obchodnej spoloènosti alebo vklad pri založení obchodnej
spoloènosti (§ 4 ods.1),
c) predaj nepotrebnej nehnute¾nej veci pod¾a odseku 2,
d) darovanie nepotrebnej hnute¾nej veci, ktorej obstarávacia cena bola vyššia ako 500 000 Sk a zostatková hodnota vedená v úètovníctve pod¾a osobitného
predpisu7) je vyššia ako 300 000 Sk,
e) zámenu nehnute¾nej veci pod¾a odseku 2,
f) na poskytnutie nehnute¾nej veci na úèely združenia
pod¾a osobitného predpisu,23)

§ 121 ods. 3 Obèianskeho zákonníka.
§ 524 až 530 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
§ 531 Obèianskeho zákonníka v znení zá kona è. 509/1991 Zb.
§ 533 Obèianskeho zákonníka v znení zá kona è. 509/1991 Zb.
Zákon è. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
§ 829 až 841 Obèianskeho zá konníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
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g) výpožièku nehnute¾nej veci na èas dlhší ako jeden
rok alebo na neurèitý èas,
h) nájom nehnute¾nej veci na èas dlhší ako jeden rok
alebo na neurèitý èas,
i) zabezpeèenie záväzku zriadením záložného práva
alebo zabezpeèením záväzku prevodom práva24) k nehnute¾nej veci,
j) odpustenie dlhu v sume vyššej ako 300 000 Sk,
k) odpísanie poh¾adávky v sume vyššej ako 200 000 Sk,
l) postúpenie poh¾adávky, ak odplata je nižšia ako 80 %
nominálnej hodnoty poh¾adávky.

konného alebo dozorného orgánu fyzická osoba uvedená v odseku 1.

(2) Nehnute¾nou vecou, na ktorú sa pri predaji alebo
zámene vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas pod¾a odseku 1, je
a) pozemok alebo jeho èas• s celkovou výmerou vyššou
ako 50 m2,
b) stavba alebo jej èas• s celkovou podlahovou plochou
vyššou ako 50 m2.

Ak pri prevode vlastníctva, nájme alebo výpožièke
majetku verejnoprávnej inštitúcie boli porušené ustanovenia tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných
právnych predpisov, je prokurátor oprávnený poda•
návrh na urèenie neplatnosti prevodu vlastníctva, nájmu alebo výpožièky, ak tento návrh nepodala verejnoprávna inštitúcia, do šiestich mesiacov od zistenia takéhoto porušenia zákona.

§ 15
Verejnoprávna inštitúcia sa pri nakladaní s majetkom riadi všeobecnými predpismi,26) ak tento zákon
alebo osobitný predpis neustanovujú inak.
§ 16

§ 14

§ 17

(1) Verejnoprávna inštitúcia nemôže previes• vlast nícke právo k jej majetku na fyzickú osobu, ktorá je
v tejto verejnoprávnej inštitúcii
a) štatutárnym orgánom,
b) èlenom štatutárneho, riadiaceho, výkonného alebo
dozorného orgánu,
c) vedúcim zamestnancom,
d) zamestnancom zodpovedným za nakladanie s ma jetkom verejnoprávnej inštitúcie,
e) blízkou osobou25) osôb uvedených v písmenách a) až d).
(2) Verejnoprávna inštitúcia nemôže previes• vlast nícke právo k majetku ani na právnickú osobu, v ktorej
je štatutárnym orgánom alebo èlenom riadiaceho, vý -

Prechodné ustanovenie
Verejnoprávna inštitúcia je povinná zosúladi• svoj
štatút s týmto zákonom najneskôr do 1. augusta 2004.
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení
zákona è. 464/2002 Z. z. sa mení takto:
V § 2 ods. 2 sa za slovom „nepolitická“ vypúš•a èiarka
a slovo „verejnoprávna“.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. mája 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

24

) § 553 Obèianskeho zákonníka v znení zá kona è. 509/1991 Zb.
) § 116 Obèianskeho zákonníka.
26
) Obèiansky zákonník, Ob chodný zá konník.
25
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ZÁKON
z 11. marca 2004
o európskom zoskupení hospodárskych záujmov, ktorým sa mení
a dopåòa zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I

(2) Obchodné meno zoskupenia musí obsahova•
oznaèenie „európske zoskupenie hospodárskych záujmov“ alebo skratku „EZHZ“.
§3

§1
(1) Tento zákon upravuje postavenie a právne vz•ahy
európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov (ïalej
len „zoskupenie“) so sídlom na území Slovenskej republiky, ak nie sú upravené v osobitnom predpise.1)
(2) Ak nie sú urèité otázky týkajúce sa postavenia zoskupenia upravené ani v osobitnom predpise,1) ani
v tomto zákone, použijú sa primerane všeobecné ustanovenia osobitného predpisu o obchodných spoloènostiach na úpravu
a) založenia a vzniku zoskupenia,2)
b) konania v mene zoskupenia pred jeho vznikom,3)
c) zákazu konkurencie,4)
d) neplatnosti zoskupenia,5)
e) likvidácie zoskupenia,6)
f) zrušenia a zániku zoskupenia.7)
(4) Ak nie sú urèité otázky týkajúce sa právnych vz•ahov zoskupenia upravené ani v osobitnom predpise,1)
ani v tomto zákone, použijú sa na úpravu právnych
vz•ahov medzi zakladate¾mi zoskupenia, medzi èlenom
zoskupenia a zoskupením, ako aj medzi èlenmi zoskupenia navzájom primerane ustanovenia osobitného
predpisu o obchodných záväzkových vz•ahoch.8)
§2
(1) Zoskupenie je právnickou osobou, ktorá sa zapisuje do obchodného registra.9)
1

Zoskupenie sa zakladá zakladate¾skou zmluvou. Zakladate¾ská zmluva musí okrem údajov pod¾a osobitného predpisu10) obsahova• mená, priezviská, bydliská, dátumy narodenia a rodné èísla prvých konate¾ov
zoskupenia a spôsob, akým konajú v mene zoskupenia;
pri zahraniènej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné èíslo nebolo pridelené.
§4
(1) Návrh na zápis zoskupenia do obchodného registra podpisujú všetci konatelia.
(2) Do obchodného registra sa pri zoskupení okrem
údajov pod¾a osobitného zákona11) zapíše meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno, alebo názov
a sídlo každého èlena zoskupenia.
(3) Do zbierky listín sa pri zoskupení okrem listín
pod¾a osobitného zákona12) ukladá
a) návrh na premiestnenie sídla zoskupenia z jedného
èlenského štátu do iného èlenského štátu,13)
b) vyhlásenie, že nový èlen zoskupenia pod¾a osobitného predpisu 14) je oslobodený od ruèenia za záväzky
zoskupenia, ktoré vznikli pred vznikom jeho èlenstva v zoskupení, ak táto skutoènos• nevyplýva zo
zakladate¾skej zmluvy,
c) oznámenie o prevode èlenstva v zoskupení alebo
jeho èasti. 15)

) Nariadenie Rady (EHS) è. 2137/85 z 25. júla 1985 o európskom zoskupení hospodárskych záujmov (EZHZ) (Úradný vestník Európskych
spoloèenstiev L 199, 31/07/1985).
2
) § 57 až 63 Obchodného zákonníka.
3
) § 64 Obchodného zákonníka.
4
) § 65 Obchodného zákonníka.
5
) § 68a Obchodného zákonníka.
6
) § 70 až 75a Obchodného zákonníka.
7
) § 68 Obchodného zákonníka.
8
) § 261 až 755 Obchodného zákonníka.
9
) § 27 ods. 2 Obchodného zákonníka.
10
) Èl. 5 nariadenia Rady (EHS) è. 2137/85.
11
) § 2 zákona è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12
) § 3 zákona è. 530/2003 Z. z.
13
) Èl. 14 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) è. 2137/85.
14
) Èl. 26 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) è. 2137/85.
15
) Èl. 22 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) è. 2137/85.
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(4) Zoskupenie vzniká v deò, ku ktorému bolo zapísané do obchodného registra.
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Èl. II

§5

Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

(1) Štatutárnym orgánom zoskupenia je jeden konate¾ alebo viac konate¾ov. Konate¾ musí spåòa• podmienky pod¾a osobitného predpisu.16)

1. V § 5 ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: „vrátane vreckového poskytovaného pri zahraniènej pracovnej ceste do výšky 40 % nároku na stravné ustanovené týmito predpismi, 15)“.

(2) Na postavenie a zodpovednos• konate¾ov zoskupenia sa primerane použijú ustanovenia osobitného
predpisu, ktoré upravujú postavenie a zodpovednos•
konate¾ov spoloènosti s ruèením obmedzeným.17)
§6
(1) Každý èlen zoskupenia je oprávnený v mene zo skupenia uplatni• nároky na náhradu škody alebo iné
nároky, ktoré má zoskupenie voèi konate¾ovi; to neplatí, ak zoskupenie už tieto nároky uplatòuje. Iná osoba
ako èlen zoskupenia, ktorý žalobu podal, alebo ním splnomocnená osoba nemôže v súdnom konaní robi• úkony v mene zoskupenia.
(2) Èlen zoskupenia, ktorý uplatní v mene zoskupenia nároky pod¾a odseku 1, je povinný znáša• trovy
súdneho konania. Ak je zoskupeniu priznaná náhrada
trov konania, ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, je povinný uhradi• ju èlenovi zoskupenia, ktorý
uplatòoval nároky za zoskupenie.
§7
Vyhlásenie konkurzu na majetok èlena zoskupenia
alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku spôsobuje zánik èlenstva v zoskupení.

2. § 16 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Príjem dosahovaný v stálej prevádzkarni je aj
príjem èlenov európskeho zoskupenia hospodárskych
záujmov so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorí sú daòovníkmi s obmedzenou daòovou povinnos•ou,
a ktorý im plynie z èlenstva v tomto zoskupení, ako aj
z úverov a pôžièiek poskytnutých tomuto zoskupeniu.
Na zabezpeèenie dane z uvedených príjmov sa použije
ustanovenie § 44 ods. 2.“.
3. V poznámke pod èiarou k odkazu 123 sa citácia
„§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších
predpisov“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 1 písm. b) až d)
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 90/1996
Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov“.
4. V § 33 odsek 4 znie:
„(4) Ak die•a (deti) uvedené v odseku 2 vyživujú
v domácnosti57) viacerí daòovníci, môže si daòový bo nus uplatni• len jeden z nich. Pri použití ustanovenia
odseku 5 môže uplatni• pomernú èas• daòového bonusu po èas• zdaòovacieho obdobia jeden z daòovníkov
na všetky vyživované deti a po zostávajúcu èas• druhý
z daòovníkov. Ak podmienky na uplatnenie daòového
bonusu spåòa viac daòovníkov a ak sa nedohodnú
inak, daòový bonus na všetky vyživované deti sa uplatòuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.“.

§8

5. V § 33 ods. 5 prvej vete sa slová „v ktorom“ nahrádzajú slovami „na zaèiatku ktorého“.

(1) Zoskupenie zaniká ku dòu výmazu z obchodného
registra.

6. V § 35 ods. 7 poslednej vete sa slová „daòového
bonusu“ nahrádzajú slovom „rozdielu“.

(2) Na postup pri rozdelení likvidaèného zostatku pri
zrušení zoskupenia s likvidáciou sa primerane použije
ustanovenie osobitného predpisu upravujúce postup
pri delení likvidaèného zostatku v prípade zrušenia verejnej obchodnej spoloènosti. 18)

7. V § 36 ods. 2 poslednej vete sa vypúš•a slovo „plnoletého“.

§9
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
oznámi Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoloèenstiev skutoènosti pod¾a osobitného
predpisu 19) do jedného mesiaca od ich zverejnenia
v Obchodnom vestníku.
16

)
)
18
)
19
)
17

Èl. 19 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) è. 2137/85.
§ 133 až 135a Obchodného zákonníka.
§ 92 Obchodného zákonníka.
Èl. 11 nariadenia Rady (EHS) è. 2137/85.

8. V § 37 ods. 1 písm. b) sa slová „rozhodnutím o priznaní dôchodku“ nahrádzajú slovami „posledným rozhodnutím o priznaní dôchodku alebo dokladom o roènom úhrne vyplateného dôchodku“.
9. V § 39 ods. 3 sa slová „písm. a) až c)“ nahrádzajú
slovami „písm. a) až d)“, vypúš•a sa bodkoèiarka a slová
za bodkoèiarkou.
10. V § 44 ods. 2 druhá veta znie: „Ak ide o podiel daòovníka, ktorý je spoloèníkom verejnej obchodnej spo-
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loènosti, komplementárom komanditnej spoloènosti
alebo èlenom európskeho zoskupenia hospodárskych
záujmov, suma na zabezpeèenie dane sa zráža bez
oh¾adu na vyplatenie podielu na zisku najneskôr do
troch mesiacov nasledujúcich po uplynutí zdaòovacieho obdobia.“.
11. V § 52 ods. 1 sa vypúš•ajú slová „vrátane penále“
a na konci sa pripája táto veta: „Na sankcie vyrubené
od 1. januára 2004 sa použijú ustanovenia osobitného
predpisu.146a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 146a znie:

„146a) § 35 a 35b zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992
Zb. v znení neskorších predpisov.“.

12. V § 52 ods. 23 druhej vete sa vypúš•ajú slová „na
úète“.
13. V § 52 ods. 24 druhá veta znie: „Ak podiel na zisku vykázanom za zdaòovacie obdobia do 31. decembra
2003 plynie od 1. apríla 2004 daòovníkovi s obmedzenou daòovou povinnos•ou, je príjmom zo zdroja na území Slovenskej republiky zdaòovaným daòou vyberanou zrážkou (§ 43); tento príjem nie je predmetom
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dane, ak plynie daòovníkovi so sídlom v èlenskom štáte
Európskej únie, ktorý má v èase výplaty, poukázania
alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech aspoò
25 % priamy podiel na základnom imaní subjektu, od
ktorého mu takýto príjem plynie.“.
14. V § 52 ods. 24 sa na konci pripája táto veta: „Ak
podiel na zisku vykázanom za zdaòovacie obdobia do
31. decembra 2003 plynie daòovníkovi s neobmedzenou daòovou povinos•ou od subjektu, ktorý má sídlo
v inom èlenskom štáte Európskej únie, a tento daòovník má v èase výplaty, poukázania alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech aspoò 25 % priamy podiel
na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto
príjem plynie, tento príjem odo dòa nadobudnutia
úèinnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky
k Európskej únii nie je predmetom dane.“.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos• dòom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky
k Európskej únii.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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ZÁKON
zo 17. marca 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z.
o Slovenskej informaènej službe v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej službe v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 72/1995 Z. z., zákona è. 73/1998 Z. z., zákona
è. 256/1999 Z. z., zákona è. 328/2002 Z. z. a zákona
è. 166/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 11 ods. 3 sa za slovami „èlenov vlády Slovenskej
republiky“ spojka „a“ nahrádza èiarkou, bodka na konci
druhej vety sa nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: „preukazy šéfredaktorov, redaktorov, moderátorov,
zamestnancov alebo spolupracovníkov periodickej tlaèe
alebo iného hromadného informaèného prostriedku.“.
2. V § 11 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6,
ktoré znejú:
„(5) Osobou konajúcou v prospech informaènej služby nesmie by• príslušník ozbrojeného bezpeènostného
zboru pod¾a osobitného predpisu,1c) vydavate¾ periodickej tlaèe, prevádzkovate¾ iného hromadného informaèného prostriedku, šéfredaktor, redaktor, moderátor, zamestnanec alebo spolupracovník periodickej
tlaèe alebo iného hromadného informaèného prostriedku.1d)
(6) Ak je to nevyhnutné v záujme ochrany ústavného
zriadenia, vnútorného poriadku a bezpeènosti štátu,
predseda Bezpeènostnej rady Slovenskej republiky môže
na návrh riadite¾a písomne rozhodnú•, že informaèná
služba využije služby, ktoré jej poskytne konkrétna osoba uvedená v odseku 5 ako osoba konajúca v prospech
informaènej služby. Každú takúto výnimku je potrebné
písomnou formou oznámi• Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu
èinnosti Slovenskej informaènej služby.“.
Doterajší odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 7.
Poznámky pod èiarou k odkazom 1c a 1d znejú:

„1c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z.
o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 57/1998 Z. z. o Železniènej polícii v znení neskorších
predpisov.
Zákon è. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justiènej stráže
v znení neskorších predpisov.
1d
) Napríklad § 3 a 11 zákona è. 81/1966 Zb. o periodickej tlaèi
a o ostatných hromadných informaèných prostriedkoch
v znení neskorších predpisov.“.

Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení
zákona è. 166/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 11 ods. 3 sa za slovami „èlenov vlády Slovenskej republiky“ spojka „ani“ nahrádza èiarkou, bodka
na konci druhej vety sa nahrádza èiarkou a pripájajú
sa tieto slová: „preukazy šéfredaktorov, redaktorov,
moderátorov, zamestnancov alebo spolupracovníkov
periodickej tlaèe alebo iného hromadného informaèného prostriedku.“.
2. V § 11 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6,
ktoré znejú:
„(5) Osobou konajúcou v prospech Vojenského spravodajstva nesmie by• príslušník ozbrojeného bezpeènostného zboru pod¾a osobitného predpisu, 3a)
vydavate¾ periodickej tlaèe, prevádzkovate¾ iného hromadného informaèného prostriedku, šéfredaktor, redaktor, moderátor, zamestnanec alebo spolupracovník
periodickej tlaèe alebo iného hromadného informaèného prostriedku.3b)
(6) Ak je to nevyhnutné v záujme spravodajského zabezpeèenia ochrany Slovenskej republiky, predseda
Bezpeènostnej rady Slovenskej republiky môže na návrh ministra písomne rozhodnú•, že Vojenské spravodajstvo využije služby, ktoré mu poskytne konkrétna
osoba uvedená v odseku 5. Ustanovenie odseku 5 sa
v takomto prípade nepoužije.“.
Doterajší odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 7.
Poznámky pod èiarou k odkazom 3a a 3b znejú:

„3a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z.
o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 57/1998 Z. z. o Železniènej polícii v znení neskorších
predpisov.
Zákon è. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justiènej stráže
v znení neskorších predpisov.
3b
) Napríklad § 3 a 11 zákona è. 81/1966 Zb. o periodickej tlaèi
a o ostatných hromadných informaèných prostriedkoch
v znení neskorších predpisov.“.

Èl. III
Zákon è. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov
Policajného zboru, Slovenskej informaènej služby,
Zboru väzenskej a justiènej stráže Slovenskej republiky a Železniènej polície v znení zákona è. 58/1999 Z. z.,
zákona è. 181/1999 Z. z., zákona è. 356/1999 Z. z., zá-
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kona è. 224/2000 Z. z., zákona è. 464/2000 Z. z., zákona è. 241/2001 Z. z., zákona è. 98/2002 Z. z., zákona
è. 328/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 659/2002 Z. z. a zákona è. 212/2003 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 48 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Policajt nesmie pri plnení služobných úloh pod doèasnou alebo trvalou legendou vstúpi• do služobného pomeru pod¾a tohto zákona k inému služobnému úradu
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alebo sa sta• príslušníkom Vojenského spravodajstva
pod¾a osobitného predpisu.13a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

„13a) § 7 zákona è. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
§ 7 a 8 zákona è. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení
neskorších predpisov.“.

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

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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OZNÁMENIE
Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky pod¾a § 16 ods. 1
písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskorších
predpisov vydalo
výnos z 29. marca 2004 è. CD 2004-4824/9567-1:sekr. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Výnos upravuje podrobnosti poskytovania dotácií na príslušný rozpoètový rok právnickým osobám a fyzickým osobám na aktivity patriace do pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Výnos nadobúda úèinnos• 15. apríla 2004.
Výnos bude uverejnený vo Zvestiach Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v zošite è. 3-4/2004 a možno doò nazrie• na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.







   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




