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Z Á  K O N

z  9. mar ca  2004

o na kla da ní s ma jet kom ve rej no práv nych in šti tú cií a o zme ne zá ko na 
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky  č. 259/1993 Z. z. o Slo ven skej les níc kej ko mo re

 v zne ní zá ko na č. 464/2002 Z. z. 

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

Čl. I

Zá klad né  usta no ve nia 

§ 1

 (1) Ten to zá kon  sa vz�a hu je na na kla da nie s ma jet -
kom ve rej no práv nej in šti tú cie, kto rou na úče ly toh to
zá ko na je práv nic ká oso ba 
a) zria de ná oso bit ným zákonom1) ako ve rej no práv na

in šti tú cia ale bo ve rej no práv na usta no vi zeň,
b) zria de ná na zá kla de oso bit né ho zá ko na.2) 

(2) Ten to zá kon sa vz�a hu je na na kla da nie s ma jet -
kom ve rej no práv nej in šti tú cie, ak oso bit ný zá kon ne -
us ta no vu je inak.3)

(3) Ten to zá kon sa ne vz�a hu je na 
a) hos po dá re nie s pe ňaž ný mi pros tried ka mi, 
b) na kla da nie s cen ný mi pa pier mi,4)
c) na kla da nie s ma jet kom štá tu, kto rý ve rej no práv na

in šti tú cia spra vu je pod ¾a oso bit né ho pred pi su,5)
d) na kla da nie s ma jet kom ve rej no práv nej in šti tú cie,

pri kto rom do chá dza k pl ne niu   zá väz kov6) v rám ci
pred me tu jej čin nos ti.

§ 2

 (1) Na úče ly toh to zá ko na ma jet kom ve rej no práv nej
in šti tú cie sú 
a) hnu te¾ né veci,
b) ne hnu te¾ né veci,
c) po h¾a dáv ky a iné ma jet ko vé prá va s vý nim kou pod ¾a

od se ku 2.

(2) Ma jet kom So ciál nej po is �ov ne nie sú po h¾a dáv ky
na po ist nom vrá ta ne po kút a pe ná le.

§ 3

(1) Ve rej no práv na in šti tú cia je po vin ná po u ží va� svoj
ma je tok pre do všet kým na za bez pe čo va nie  úloh pod ¾a
oso bit né ho zá ko na, na kto rých pl ne nie bola zria de ná
(ïa lej len „zá klad né úlo hy“).

(2) Ve rej no práv na in šti tú cia je po vin ná svoj ma je tok 
a) uží va� a udr žia va�,
b) chrá ni� pred po ško de ním, stra tou, zni če ním ale bo

zne uži tím,
c) vies� v úč tov níc tve,7) a to od de le ne od ma jet ku štá tu,

kto rý spra vu je pod ¾a oso bit né ho pred pi su.5)

 (3) Všet ky práv ne úko ny spo je né s na kla da ním s ma -
jet kom ve rej no práv nej in šti tú cie mu sia ma� pí som nú
for mu, inak sú ne plat né.

Na kla da nie s ma jet  kom ve re j  no práv nej
in št i  tú c ie

§ 4

(1) Ve rej no práv na in šti tú cia je opráv ne ná po u ži� svoj
ma je tok na pod ni ka nie, ako vklad do ma jet ku ob chod -
nej spo loč nos ti ale bo ako vklad pri za lo že ní ta kejto ob -
chod nej spo loč nos ti, ak to umož ňu je oso bit ný zá kon,
kto rým bola zria de ná ale bo na zá kla de kto ré ho bola
zria de ná.

(2) Ve rej no práv na in šti tú cia, ok rem So ciál nej po is -
�ov ne, je opráv ne ná po u ži�  svoj ma je tok ako vklad do
ma jet ku  práv nic kej oso by, kto rá nie je ob chod nou spo -
loč nos �ou,  ale bo  ako vklad pri za lo že ní ta kejto práv -
nic kej oso by. 

(3) Ve rej no práv na in šti tú cia nie je opráv ne ná po u ži�
svoj ma je tok na pos kyt nu tie vkla du pod ¾a zmlu vy o ti -
chom spo lo čen stve.8)

(4) Ve rej no práv na in šti tú cia  je opráv ne ná na za bez -
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1) Na prí klad zá kon č. 619/2003 Z. z. o Slo ven skom roz hla se, zá kon č.16/2004 Z. z. o Slo ven skej te le ví zii, zá kon č. 461/2003 Z. z. o so ciál -
nom po is te ní v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 68/1997 Z. z. o Ma ti ci slo ven skej v zne ní zá ko na č. 183/2000 Z.  z.,  zá kon Ná rod nej 
rady Slo ven skej re pub li ky č. 13/1993 Z. z. o ume lec kých fon doch v zne ní zá ko na č. 283/1997 Z. z.

2) § 5 zá ko na č. 131/2002 Z. z. o vy so kých ško lách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
3) Na prí klad zá kon č. 131/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
4) Zá kon č. 566/2001 Z. z. o cen ných pa pie roch a in ves tič ných služ bách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých  zá ko nov (zá kon o cen ných pa pie -

roch) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
5) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 278/1993 Z. z. o sprá ve ma jet ku štá tu v zne ní ne skor ších pred pi sov.
6) Na prí klad § 261 Ob chod né ho zá kon ní ka v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 488 Ob čian ske ho zá kon ní ka v zne ní zá ko na č. 509/1991 Zb.
7) Zá kon č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve.
8) § 673 až 681 Ob chod né ho zá kon ní ka v zne ní zá ko na č. 500/2001 Z. z.



pe če nie svo jich zá väz kov za lo ži� 9) ale bo inak za �a ži� 10)
svoj ma je tok; ve rej no práv na in šti tú cia nie je opráv ne -
ná založi�9) ale bo inak za �a ži� 10) svoj ma je tok na za bez -
pe če nie zá väz kov tre tích osôb.

§ 5

(1) Ve rej no práv na  in šti tú cia môže pre da� ne po treb -
nú ne hnu te¾ nú vec  na zá kla de ob chod nej ve rej nej
sú�aže11) tomu, kto po núk ne naj vy ššiu kúp nu  cenu.
Naj vy ššia kúp na cena v ob chod nej ve rej nej sú �a ži ne -
smie by� niž šia ako pri me ra ná cena.

(2) Ve rej no práv na in šti tú cia môže pre da� ne po treb -
nú hnu te¾ nú vec, kto rej zos tat ko vá hod no ta ve de ná
v úč tov níc tve pod ¾a oso bit né ho  predpisu7) je vyš šia ako 
100 000 Sk, na zá kla de ob chod nej ve rej nej sú�aže11)
tomu, kto po núk ne naj vy ššiu kúp nu cenu. Naj vy ššia
kúp na cena ne smie by� niž šia ako zos tat ko vá cena.

(3) Za ne po treb nú  vec sa na úče ly toh to zá ko na po va -
žu je ne hnu te¾ ná vec ale bo hnu te¾ ná vec, kto rá už ne slú -
ži a ani v bu dúc nos ti ne bu de slú ži� ve rej no práv nej in šti -
tú cii na pl ne nie jej zá klad ných úloh ani na pl ne nie jej
iných úloh.  

(4) O ne po treb nos ti veci pre ve rej no práv nu in šti tú ciu 
roz ho du je šta tu tár ny or gán ve rej no práv nej in šti tú cie.
Roz hod nu tie musí by� pí som né a musí ob sa ho va� naj -
mä ozna če nie ne po treb né ho ma jet ku ve rej no práv nej
in šti tú cie a jeho iden ti fi kač né  úda je. Na roz ho do va nie
o ne po treb nos ti veci sa ne vz�a hu jú vše obec né pred pi sy
o správ nom ko na ní;12) toto roz hod nu tie nie je pre skú -
ma te¾ né sú dom.

(5) Za pri me ra nú cenu sa na úče ly toh to zá ko na pri
pre vo de ne hnu te¾ ných vecí  po va žu je  vše obec ná hod -
no ta ma jet ku pod ¾a oso bit né ho pred pi su.13)

(6) Ak ide o ne hnu te¾ nú vec, ve rej no práv na in šti tú cia
je po vin ná v kúp nej zmlu ve do hod nú�, že cenu ne hnu -
te¾ nej veci do hod nu tú v kúp nej zmlu ve pod ¾a od se ku 1
je ku pu jú ci po vin ný za pla ti� v deň uzav re tia zmlu vy.

§ 6

(1) Ve rej no práv na in šti tú cia je opráv ne ná uzav rie�
zá men nú zmlu vu,14) kto rou na do bud ne do svoj ho
vlast níc tva veci, kto ré jej budú slú ži� na pl ne nie jej
úloh.

(2) Ak sa zá men nou zmlu vou vy mie ňa jú ne hnu te¾ né
veci, na ich oce ne nie pri me ra nou ce nou sa po u ži je § 5
ods. 5.

§ 7

(1) Ve rej no práv na in šti tú cia nie je opráv ne ná da ro -
va� ne po treb nú ne hnu te¾ nú vec.   

(2) Ve rej no práv na in šti tú cia je opráv ne ná da ro va�
ne po treb nú hnu te¾ nú vec  práv nic kej oso be, kto rá nie
je pod ni ka te ¾om. 

§ 8

(1) Ve rej no práv na in šti tú cia je opráv ne ná do čas ne
ne po treb ný ma je tok pre ne cha� do nájmu15) ale bo do vý -
po žič ky.16)

(2) Za do čas ne ne po treb ný ma je tok sa na úče ly toh to
zá ko na po va žu je ma je tok, kto rý ve rej no práv nej in šti tú -
cii pre chod ne ne slú ži na pl ne nie jej úloh.

(3) Ve rej no práv na in šti tú cia je po vin ná do hod nú�
v ná jom nej zmlu ve také ná jom né, za aké sa v tom čase
a na tom mies te ob vyk le pre ne chá va do ná jmu na do -
hod nu tý účel taká ale bo po rov na te¾ ná ne hnu te¾ nos�.

(4) Ve rej no práv na in šti tú cia je opráv ne ná pre ne cha�
do čas ne ne po treb ný ma je tok do vý po žič ky len práv nic -
kej oso be, kto rá nie je pod ni ka te ¾om a kto rej pred met
čin nos ti je rov na ký ale bo ob dob ný ako  pred met čin -
nos ti ve rej no práv nej in šti tú cie, ale bo práv nic kej oso be, 
kto rá pos ky tu je vše obec ne pro speš né služ by.17) 

(5) Ve rej no práv na in šti tú cia, kto rá je ume lec kým
fon dom, môže pre ne cha� do čas ne ne po treb ný hnu te¾ -
ný  ma je tok do vý po žič ky aj fy zic kým oso bám, kto ré sú
auto rmi ale bo vý kon ný mi umel ca mi a kto ré majú tr va lý 
po byt na úze mí Slo ven skej re pub li ky, na pod po ru ich
tvo ri vej  ume lec kej čin nos ti.

(6) Ve rej no práv na in šti tú cia, kto rá je zdra vot nou po -
is �ov ňou, môže pre ne cha� zdra vot né po môc ky do vý po -
žič ky fy zic kým oso bám, kto ré sú jej po is ten ca mi.

§ 9

(1) Ná jom ca ani vy po ži čia va te¾ nie je opráv ne ný pre -
ne cha� ma je tok ve rej no práv nej in šti tú cie do ná jmu,
pod ná jmu ale bo vý po žič ky.

(2) Ná jom ca ani vy po ži čia va te¾ nemá pred nost né prá -
vo na kúpu pre na ja tej veci ale bo vy po ži ča nej veci.

(3) Ve rej no práv na in šti tú cia nie je opráv ne ná do hod -
nú� v ná jom nej zmlu ve ale bo v zmlu ve o vý po žič ke
zmluv nú po ku tu v ne pros pech ve rej no práv nej in šti tú -
cie.

(4) Ná jom ca ale bo vy po ži čia va te¾ je opráv ne ný uží va�
pre na ja tú vec ale bo vy po ži ča nú vec len na účel, spô so -
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9) § 151a až 151m Ob čian ske ho zá kon ní ka v zne ní ne skor ších pred pi sov.
10) § 546 až 550 a § 552 až 554 Ob čian ske ho zá kon ní ka v zne ní zá ko na č. 509/1991 Zb.
11) § 281 až 288 Obchodného zá kon ní ka.
12) Zá kon č. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní (správ ny po ria dok) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
13) Vy hláš ka Mi nis ter stva spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky č. 86/2002 Z. z. o sta no ve ní vše obec nej hod no ty ma jet ku.
14) § 611 Ob čian ske ho zá kon ní ka v zne ní zá ko na č. 509/1991 Zb.
15) § 663 Občianskeho zá kon ní ka v zne ní zá ko na č. 509/1991 Zb.
16) § 659 až 662 Ob čian ske ho zá kon ní ka v zne ní zá ko na č. 509/1991 Zb.
17) § 2 ods. 2 písm. a), b) a e) zá ko na č. 213/1997 Z. z. o ne zis ko vých or ga ni zá ciách pos ky tu jú cich vše obec ne pro speš né služ by v zne ní zá ko -

na č. 35/2002 Z. z.



bom a v roz sa hu do hod nu tom v ná jom nej zmlu ve ale bo
v zmlu ve o vý po žič ke.

(5) Ná jom ca ale bo vy po ži čia va te¾ je opráv ne ný po ža -
do va� úhra du ná kla dov spo je ných so zme nou veci len
vte dy, ak ve rej no práv na in šti tú cia dala pred chá dza jú ci 
pí som ný sú hlas na zme nu veci a za via za la sa sú čas ne
uhra di� tie to ná kla dy.

(6) Ná jom ca ale bo vy po ži čia va te¾ po zem ku vo vlast -
níc tve ve rej no práv nej in šti tú cie nie je opráv ne ný zria -
di� stav bu na tom to po zem ku.

(7) Ná jom ca ale bo vy po ži čia va te¾ nie je opráv ne ný
zria di� na ma je tok ve rej no práv nej in šti tú cie zá lož né
prá vo, vec né bre me no ani ho inak za �a ži�.

§ 10

(1) Ve rej no práv na in šti tú cia je po vin ná sta ra� sa, aby
a) po h¾a dáv ka ve rej no práv nej in šti tú cie bola včas

a riad ne uplat ne ná na prí sluš ných or gá noch,
b) vy ko na te¾ né roz hod nu tia prí sluš ných or gá nov boli

včas vy ko na né.

(2) Ak je dlž ník v omeš ka ní s pl ne ním pe ňaž né ho
dlhu, je ve rej no práv na in šti tú cia po vin ná včas a riad ne
uplat ni� a vy má ha� aj prí slu šen stvo po h¾a dáv ky.18)

(3) Ve rej no práv na in šti tú cia mô že
a) po stú pi� poh¾adávku19) len za od pla tu, a to na zá kla -

de ob chod nej ve rej nej sú�aže11) tomu, kto po núk ne
naj vy ššiu cenu, 

b) da� sú hlas na pre vza tie dlhu;20) ak za bez pe če nie
dlhu pos ky tla tre tia oso ba, je ve rej no práv na in šti tú -
cia opráv ne ná da� ta ký to sú hlas len vte dy, ak táto
oso ba sú hla sí so zme nou dlž ní ka,

c) uzav rie� s tre �ou oso bou pí som nú do ho du o tom, že
táto oso ba pri stú pi k zá väz ku dlž ní ka.21)

§ 11

(1) Ve rej no práv na in šti tú cia môže na zá kla de pí som -
nej žia dos ti dlž ní ka, kto rý ne mô že včas a riad ne pl ni�
svoj dlh, uzav rie� s dlž ní kom do ho du o splát kach ale bo
do ho du o od kla de pla te nia.

(2) Ve rej no práv na in šti tú cia môže uzav rie� s dlž ní -
kom pí som nú do ho du o splát kach, ak dlž ník 
a) pí som ne uznal svoj dlh ale bo ak ide o po h¾a dáv ku

pri zna nú prá vo plat ným roz hod nu tím súdu,
b) pre zhor še nie eko no mic kých ale bo so ciál nych po -

me rov ne mô že za pla ti� celý dlh na raz a
c) v do ho de o splát kach sa za via že za pla ti� celý dlh na -

raz, ak ne za pla tí nie ktorú splát ku včas a riad ne ale -
bo ak sa zlep šia jeho eko no mic ké ale bo so ciál ne po -
me ry.

(3) Ve rej no práv na in šti tú cia môže uzav rie� s dlž ní -

kom pí som nú do ho du o od kla de pla te nia naj viac na je -
den rok odo dňa, keï bol splat ný jeho dlh, ak dlž ník  
a) pí som ne uznal svoj dlh ale bo ak ide o po h¾a dáv ku

pri zna nú prá vo plat ným roz hod nu tím súdu, 
b) pre zhor še nie eko no mic kých ale bo so ciál nych po -

me rov ne mô že za pla ti� celý dlh na raz a
c) v do ho de o od kla de pla te nia sa za via že za pla ti� celý

dlh na raz, ak sa zlep šia jeho eko no mic ké ale bo so -
ciál ne po me ry. 

(4) S dlž ní kom, kto rý je pod ni ka te ¾om ale bo zdru že -
ním pod ni ka te ¾ov, môže ve rej no práv na in šti tú cia uzav -
rie� pí som nú do ho du o splát kach ale bo do ho du o od -
kla de pla te nia, ak sú spl ne né pod mien ky pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.22)

(5) Pri po vo le ní splá tok ale bo od kla du pla te nia  ne -
uplatní  ve rej no práv na in šti tú cia úro ky z omeš ka nia,
ak dlž ník do dr ží pod mien ky uve de né v od se koch 2 a 3
a  pod mien ky uve de né v do ho de o splát kach a v do ho de
o od kla de pla te nia.

Spo loč né  usta no ve nia 

§ 12

(1) O na kla da ní s ma jet kom ve rej no práv nej in šti tú cie 
roz ho du je šta tu tár ny or gán ve rej no práv nej in šti tú cie.

(2) Šta tu tár ny or gán ve rej no práv nej in šti tú cie je po -
vin ný vy žia da� si na na kla da nie s ma jet kom pod ¾a § 13
pred chá dza jú ci pí som ný sú hlas samo správ ne ho ale bo
iné ho ko lek tív ne ho or gá nu ur če né ho šta tú tom.

(3) Práv ny úkon, na kto rý ne bol daný pred chá dza jú ci
pí som ný sú hlas pod ¾a od se ku 2, je ne plat ný. Ne plat ný
je aj práv ny úkon, kto rý je v roz po re s tým to zá ko nom
ale bo s oso bit ným zá ko nom.

§ 13

(1) Pred chá dza jú ci pí som ný sú hlas samo správ ne ho
ale bo iné ho ko lek tív ne ho or gá nu pod ¾a § 12 ods. 2 sa
vy ža du je na 
a) vklad ma jet ku ve rej no práv nej in šti tú cie do ma jet ku

inej práv nic kej oso by ale bo vklad pri za lo že ní inej
práv nic kej oso by (§ 4 ods. 2), 

b) vklad ma jet ku ve rej no práv nej in šti tú cie do ob chod -
nej spo loč nos ti ale bo vklad pri za lo že ní ob chod nej
spo loč nos ti  (§ 4 ods.1),

c) pre daj ne po treb nej ne hnu te¾ nej veci pod ¾a od se ku 2,
d) da ro va nie ne po treb nej hnu te¾ nej veci, kto rej ob sta -

rá va cia cena bola vyš šia ako 500 000 Sk a zos tat ko -
vá hod no ta ve de ná v úč tov níc tve pod ¾a oso bit né ho
predpisu7) je vyš šia ako 300 000 Sk,

e) zá me nu ne hnu te¾ nej veci pod ¾a od se ku 2,
f) na pos kyt nu tie ne hnu te¾ nej veci na úče ly zdru že nia

pod ¾a oso bit né ho pred pi su,23)
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18) § 121 ods. 3 Ob čian ske ho zá kon ní ka.
19) § 524 až 530 Občianskeho zá kon ní ka v zne ní zá ko na č. 509/1991 Zb.
20) § 531 Ob čian ske ho zá kon ní ka v zne ní zá ko na č. 509/1991 Zb.
21) § 533 Ob čian ske ho zá kon ní ka v zne ní zá ko na č. 509/1991 Zb.
22) Zá kon č. 231/1999 Z. z. o štát nej po mo ci v zne ní ne skor ších pred pi sov.
23) § 829 až 841 Ob čian ske ho zá kon ní ka v zne ní zá ko na č. 509/1991 Zb.



g) vý po žič ku ne hnu te¾ nej veci na čas dlh ší ako je den
rok ale bo na ne ur či tý čas,

h) ná jom ne hnu te¾ nej veci na čas dlh ší ako je den rok
ale bo na ne ur či tý čas,

i) za bez pe če nie zá väz ku zria de ním zá lož né ho prá va
ale bo za bez pe če ním zá väz ku pre vo dom  práva24) k ne -
hnu te¾ nej veci,

j) od pus te nie dlhu v sume vyš šej ako 300 000 Sk,
k) od pí sa nie po h¾a dáv ky v sume vyš šej ako 200 000 Sk,
l) po stú pe nie po h¾a dáv ky, ak od pla ta je niž šia ako 80 % 

no mi nál nej hod no ty po h¾a dáv ky.

(2) Ne hnu te¾ nou ve cou, na kto rú sa pri pre daji  ale bo
zá me ne vy ža du je pred chá dza jú ci pí som ný sú hlas  po -
d¾a od se ku 1, je 
a) po ze mok ale bo jeho čas� s cel ko vou vý me rou vyš šou

ako 50 m2,
b) stav ba ale bo jej čas� s cel ko vou po dlaho vou plo chou

vyš šou ako 50 m2.

§ 14

(1) Ve rej no práv na in šti tú cia ne mô že pre vies� vlast -
níc ke prá vo k jej ma jet ku na fy zic kú  oso bu, kto rá je
v tej to ve rej no práv nej in šti tú cii
a) šta tu tár nym or gá nom,
b) čle nom šta tu tár ne ho, ria dia ce ho, vý kon né ho ale bo

do zor né ho or gá nu,
c) ve dú cim za mest nan com,
d) za mest nan com zod po ved ným za na kla da nie s ma -

jet kom ve rej no práv nej in šti tú cie,
e) blíz kou osobou25) osôb uve de ných v pís me nách a) až d).

(2) Ve rej no práv na in šti tú cia ne mô že pre vies� vlast -
níc ke prá vo k ma jet ku ani na práv nic kú oso bu, v  kto rej 
je šta tu tár nym or gá nom ale bo čle nom ria dia ce ho, vý -

kon né ho ale bo do zor né ho or gá nu fy zic ká oso ba uve de -
ná v od se ku 1.

§ 15

Ve rej no práv na in šti tú cia sa pri na kla da ní s ma jet -
kom ria di vše obec ný mi pred pis mi,26) ak ten to zá kon
ale bo oso bit ný pred pis  ne us ta no vu jú inak.

§ 16

Ak pri pre vo de vlast níc tva, ná jme ale bo vý po žič ke
ma jet ku ve rej no práv nej in šti tú cie boli po ru še né usta -
no ve nia toh to zá ko na ale bo iných vše obec ne zá väz ných 
práv nych pred pi sov, je pro ku rá tor opráv ne ný poda�
ná vrh na ur če nie ne plat nos ti pre vo du vlast níc tva, ná j -
mu ale bo vý po žič ky, ak ten to ná vrh ne pod a la ve rej no -
práv na in šti tú cia, do šies tich me sia cov od zis te nia ta -
ké ho to po ru še nia zá ko na.

§ 17

Pre chod né usta no ve nie

Ve rej no práv na in šti tú cia je po vin ná zo sú la di� svoj
šta tút s tým to zá ko nom naj ne skôr do 1. au gus ta 2004.

Čl. II

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 259/1993 Z. z. o Slo ven skej les níc kej ko mo re v zne ní
zá ko na č. 464/2002 Z. z. sa mení tak to:

V § 2 ods. 2 sa za slo vom „ne po li tic ká“ vy púš �a čiar ka
a s lo vo „ve rej no práv na“.

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. mája 2004.

Ru dolf Schus ter v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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24) § 553 Ob čian ske ho zá kon ní ka v zne ní zá ko na č. 509/1991 Zb.
25) § 116 Ob čian ske ho zá kon ní ka.
26) Ob čian sky zá kon ník, Ob chod ný zá kon ník.



177

Z Á K O N

z 11. mar ca 2004

o eu róp skom zo sku pe ní hos po dár skych zá uj mov, kto rým sa mení
a do pĺ ňa zá kon č. 595/2003 Z. z. o dani z príj mov

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

Čl. I

§ 1

(1) Ten to zá kon upra vu je pos ta ve nie a práv ne vz�a hy
eu róp ske ho zo sku pe nia hos po dár skych zá uj mov (ïa lej 
len „zo sku pe nie“) so síd lom na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky, ak nie sú upra ve né v oso bit nom pred pi se.1)

(2) Ak nie sú ur či té otáz ky tý ka jú ce sa pos ta ve nia zo -
sku pe nia upra ve né ani v oso bit nom pred pi se,1) ani
v tom to zá ko ne, po u ži jú sa pri me ra ne vše obec né usta -
no ve nia oso bit né ho pred pi su o ob chod ných spo loč nos -
tiach na úpra vu
a) za lo že nia a vzni ku zo sku pe nia,2)
b) ko na nia v mene zo sku pe nia pred jeho vzni kom,3)
c) zá ka zu kon ku ren cie,4)
d) ne plat nos ti zo sku pe nia,5)
e) lik vi dá cie zo sku pe nia,6)
f) zru še nia a zá ni ku zo sku pe nia.7)

(4) Ak nie sú ur či té otáz ky tý ka jú ce sa práv nych vz�a -
hov zo sku pe nia upra ve né ani v oso bit nom pred pi se,1)
ani v tom to zá ko ne, po u ži jú sa na úpra vu práv nych
vz�a hov me dzi za kla da te¾ mi zo sku pe nia, me dzi čle nom
zo sku pe nia a zo sku pe ním, ako aj me dzi člen mi zo sku -
pe nia na vzá jom pri me ra ne usta no ve nia oso bit né ho
pred pi su o ob chod ných zá väz ko vých vz�a hoch.8)

§ 2

(1) Zo sku pe nie je práv nic kou oso bou, kto rá sa za pi -
su je do ob chod né ho re gis tra.9)

(2) Ob chod né meno zo sku pe nia musí ob sa ho va�
ozna če nie „eu róp ske zo sku pe nie hos po dár skych zá uj -
mov“ ale bo skrat ku „EZHZ“.

§ 3

Zo sku pe nie sa za kla dá za kla da te¾ skou zmlu vou. Za -
kla da te¾ ská zmlu va musí ok rem úda jov pod ¾a oso bit -
né ho predpisu10) ob sa ho va� mená, priez vis ká, byd li -
ská, dá tu my na ro de nia a rod né čís la pr vých ko na te ¾ov
zo sku pe nia a spô sob, akým ko na jú v mene zo sku pe nia; 
pri za hra nič nej fy zic kej oso be sa uvá dza dá tum na ro -
de nia, ak rod né čís lo ne bo lo pri de le né.

§ 4

(1) Ná vrh na zá pis zo sku pe nia do ob chod né ho re gis -
tra pod pi su jú vše tci ko na te lia.

(2) Do ob chod né ho re gis tra sa pri zo sku pe ní ok rem
úda jov pod ¾a oso bit né ho zákona11) za pí še meno, priez -
vis ko a byd li sko ale bo ob chod né meno, ale bo ná zov
a síd lo kaž dé ho čle na zo sku pe nia.

(3) Do zbier ky lis tín sa pri zo sku pe ní ok rem lis tín
pod ¾a oso bit né ho zákona12) uk ladá
a) ná vrh na pre mies tne nie síd la zo sku pe nia z jed né ho

člen ské ho štá tu do iné ho člen ské ho štá tu,13)
b) vy hlá se nie, že nový člen zo sku pe nia pod ¾a oso bit né -

ho predpisu14) je oslo bo de ný od ru če nia za zá väz ky
zo sku pe nia, kto ré vznik li pred vzni kom jeho člen -
stva v zo sku pe ní, ak táto sku toč nos� ne vy plý va zo
za kla da te¾ skej zmlu vy,

c) ozná me nie o pre vo de člen stva v zo sku pe ní ale bo
jeho čas ti.15)
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1) Na ria de nie Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985 o eu róp skom zo sku pe ní hos po dár skych zá uj mov (EZHZ) (Úrad ný ves tník Eu róp skych
spo lo čen stiev L 199, 31/07/1985).

2) § 57 až 63 Ob chod né ho zá ko nní ka.
3) § 64 Ob chod né ho zá kon ní ka.
4) § 65 Ob chod né ho zá kon ní ka.
5) § 68a Ob chod né ho zá kon ní ka.
6) § 70 až 75a Ob chod né ho zá kon ní ka.
7) § 68 Ob chod né ho zá kon ní ka.
8) § 261 až  755 Ob chod né ho zá kon ní ka.
9) § 27 ods. 2 Ob chod né ho zá kon ní ka.

10) Čl. 5 na ria de nia Rady (EHS) č. 2137/85.
11) § 2 zá ko na č. 530/2003 Z. z. o ob chod nom re gis tri a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
12) § 3 zá ko na č. 530/2003 Z. z.
13) Čl. 14 ods. 1 na ria de nia Rady (EHS) č. 2137/85.
14) Čl. 26 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85.
15) Čl. 22 ods. 1 na ria de nia Rady (EHS) č. 2137/85.



(4) Zo sku pe nie vzni ká v deň, ku kto ré mu bolo za pí -
sa né do ob chod né ho re gis tra.

§ 5

(1) Šta tu tár nym or gá nom zo sku pe nia je je den ko na -
te¾ ale bo viac ko na te ¾ov. Ko na te¾ musí spĺ ňa� pod mien -
ky pod ¾a oso bit né ho pred pi su.16)

(2) Na pos ta ve nie a zod po ved nos� ko na te ¾ov zo sku -
pe nia sa pri me ra ne po u ži jú usta no ve nia oso bit né ho
pred pi su, ktoré upra vujú pos ta ve nie a zod po ved nos�
ko na te ¾ov spo loč nos ti s ru če ním ob me dze ným.17)

§ 6

(1) Kaž dý člen zo sku pe nia je opráv ne ný v mene zo -
sku pe nia uplat ni� ná ro ky na ná hra du ško dy ale bo iné
ná ro ky, kto ré má zo sku pe nie voči ko na te ¾o vi; to ne pla -
tí, ak zo sku pe nie už tie to ná ro ky uplat ňu je. Iná oso ba
ako člen zo sku pe nia, kto rý ža lo bu po dal, ale bo ním spl -
no moc ne ná oso ba ne mô že v súd nom ko na ní ro bi� úko -
ny v mene zo sku pe nia.

(2) Člen zo sku pe nia, kto rý uplat ní v mene zo sku pe -
nia ná ro ky pod ¾a od se ku 1, je po vin ný zná ša� tro vy
súd ne ho ko na nia. Ak je zo sku pe niu pri zna ná ná hra da
trov ko na nia, ten, kto ré mu bola ulo že ná ná hra da tých -
to trov, je po vin ný uhra di� ju čle no vi zo sku pe nia, kto rý
uplat ňo val ná ro ky za zo sku pe nie.

§ 7

Vy hlá se nie kon kur zu na ma je tok čle na zo sku pe nia
ale bo za miet nu tie ná vr hu na vy hlá se nie kon kur zu pre
ne dos ta tok ma jet ku spô so bu je zá nik člen stva v zo sku -
pe ní.

§ 8

(1) Zo sku pe nie za ni ká ku dňu vý ma zu z ob chod né ho
re gis tra.

(2) Na pos tup pri roz de le ní lik vi dač né ho zos tat ku pri
zru še ní zo sku pe nia s lik vi dá ciou sa pri me ra ne po u ži je
usta no ve nie oso bit né ho pred pi su upra vu jú ce pos tup
pri de le ní lik vi dač né ho zos tat ku v prí pa de zru še nia ve -
rej nej ob chod nej spo loč nos ti.18)

§ 9

Mi nis ter stvo spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky
ozná mi Úra du pre vy dá va nie úrad ných pub li ká cií Eu -
róp skych spo lo čen stiev sku toč nos ti pod ¾a oso bit né ho
predpisu19) do jed né ho me sia ca od ich zve rej ne nia
v Ob chod nom ves tní ku.

Čl. II

Zá kon č. 595/2003 Z. z. o dani z príj mov v zne ní zá -
ko na č. 43/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

 1. V § 5 ods. 5 písm. a) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „vrá ta ne vrec ko vé ho pos ky to va né ho pri za hra -
nič nej pra cov nej ces te do výš ky 40 % ná ro ku na strav -
né usta no ve né tý mi to pred pis mi,15)“.

 2. § 16 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
 „(4) Prí jem do sa ho va ný v stá lej pre vádz kar ni je aj

prí jem čle nov eu róp ske ho zo sku pe nia hos po dár skych
zá uj mov so síd lom na úze mí Slo ven skej re pub li ky, kto -
rí sú da ňov ník mi s ob me dze nou da ňo vou po vin nos �ou,
a kto rý im ply nie z člen stva v tom to zo sku pe ní, ako aj
z úve rov a  pô ži čiek pos kyt nu tých to mu to zo sku pe niu.
Na za bez pe če nie dane z uve de ných príj mov sa po u ži je
usta no ve nie § 44 ods. 2.“.

 3. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 123 sa ci tá cia
„§ 2 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 90/1996 Z. z. o mi ni mál nej mzde v zne ní ne skor ších
pred pi sov“ na hrá dza ci tá ciou „§ 2 ods. 1 písm. b) až d)
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 90/1996 
Z. z. o mi ni mál nej mzde v zne ní ne skor ších pred pi sov“.

 4. V § 33 od sek 4 znie:
 „(4) Ak die �a (deti) uve de né v od se ku 2 vy ži vu jú

v domácnosti57) via ce rí da ňov ní ci, môže si da ňo vý bo -
nus uplat ni� len je den z nich. Pri po u ži tí usta no ve nia
od se ku 5 môže uplat ni� po mer nú čas� da ňo vé ho bo nu -
su po čas� zda ňo va cie ho ob do bia je den z da ňov ní kov
na všet ky vy ži vo va né deti a po zos tá va jú cu čas� dru hý
z da ňov ní kov. Ak pod mien ky na uplat ne nie da ňo vé ho
bo nu su spĺ ňa viac da ňov ní kov a ak sa ne do hod nú
inak, da ňo vý bo nus na všet ky vy ži vo va né deti sa uplat -
ňu je ale bo sa pri zná v po ra dí mat ka, otec, iná opráv ne -
ná oso ba.“.

 5. V § 33 ods. 5 pr vej vete sa slo vá „v kto rom“ na hrá -
dza jú slo va mi „na za čiat ku kto ré ho“.

 6. V § 35 ods. 7 po sled nej vete sa slo vá „da ňo vé ho
bo nu su“ na hrá dza jú slo vom „roz die lu“.

 7. V § 36 ods. 2 po sled nej vete sa vy púš �a slo vo „pl -
no le té ho“.

 8. V § 37 ods. 1 písm. b) sa slo vá „roz hod nu tím o pri -
zna ní dô chod ku“ na hrá dza jú slo va mi „po sled ným roz -
hod nu tím o pri zna ní dô chod ku ale bo do kla dom o roč -
nom úhrne vy pla te né ho dô chod ku“.

 9. V § 39 ods. 3 sa slo vá „písm. a) až c)“ na hrá dza jú
slo va mi „písm. a) až d)“, vy púš �a sa bod ko čiar ka a slo vá 
za bod ko čiar kou.

10. V § 44 ods. 2 dru há veta znie: „Ak ide o po diel da -
ňov ní ka, kto rý je spo loč ní kom ve rej nej ob chod nej spo -
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16) Čl. 19 ods. 1 na ria de nia Rady (EHS) č. 2137/85.
17) § 133 až 135a Ob chod né ho zá kon ní ka.
18) § 92 Ob chod né ho zá kon ní ka.
19) Čl. 11 na ria de nia Rady (EHS) č. 2137/85.



loč nos ti, kom ple men tárom ko man dit nej spo loč nos ti
ale bo čle nom eu róp ske ho zo sku pe nia hos po dár skych
zá uj mov, suma na za bez pe če nie dane sa zrá ža bez
oh¾a du na vy pla te nie po dielu na zis ku naj ne skôr do
troch me sia cov na sle du jú cich po uply nu tí zda ňo va cie -
ho ob do bia.“.

11. V § 52 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „vrá ta ne pe ná le“
a na kon ci sa pri pá ja táto veta: „Na sank cie vy ru be né
od 1. ja nu ára 2004 sa po u ži jú usta no ve nia oso bit né ho
pred pi su.146a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 146a znie:
„146a) § 35 a 35b zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992

Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

12. V § 52 ods. 23 dru hej vete sa vy púš �a jú slo vá „na
účte“.

13. V § 52 ods. 24 dru há veta znie: „Ak po diel na zis -
ku vy ká za nom za zda ňo va cie ob do bia do 31. de cem bra
2003 ply nie od 1. ap rí la 2004 da ňov ní ko vi s ob me dze -
nou da ňo vou po vin nos �ou, je príj mom zo zdro ja na úze -
mí Slo ven skej re pub li ky zda ňo va ným da ňou vy be ra -
nou zráž kou (§ 43); ten to prí jem nie je pred me tom

dane, ak ply nie da ňov ní ko vi so síd lom v člen skom štá te 
Eu róp skej únie, ktorý má v čase vý pla ty, po u ká za nia
ale bo pri pí sa nia ta ké ho príj mu v jeho pro spech as poň
25 % pria my po diel na zá kla dnom ima ní sub jek tu, od
kto ré ho mu ta ký to prí jem ply nie.“.

14. V § 52 ods. 24 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ak
po diel na zis ku vy ká za nom za zda ňo va cie ob do bia do
31. de cem bra 2003 ply nie da ňov ní ko vi s ne ob me dze -
nou da ňo vou po vi nos �ou od sub jek tu, kto rý má síd lo
v inom člen skom štá te Eu róp skej únie, a ten to da ňov -
ník má v čase vý pla ty, po u ká za nia ale bo pri pí sa nia ta -
ké ho príj mu v jeho pro spech as poň 25 % pria my po diel
na zá klad nom ima ní sub jek tu, od kto ré ho mu ta ký to
prí jem ply nie, ten to prí jem odo dňa na do bud nu tia
účin nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky
k Eu róp skej únii nie je pred me tom dane.“.

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� dňom na do bud nu -
tia plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky
k Eu róp skej únii.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á  K O N

zo 17. mar ca 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 46/1993 Z. z.
o Slo ven skej in for mač nej služ be 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 Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 46/1993 Z. z. o Slo ven skej in for mač nej služ be v zne -
ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 72/1995 Z. z., zá ko na č. 73/1998 Z. z., zá ko na
č. 256/1999 Z. z., zá ko na č. 328/2002 Z. z. a zá ko na
č. 166/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 11 ods. 3 sa za slo va mi „čle nov vlá dy Slo ven skej
re pub li ky“ spoj ka „a“ na hrá dza čiar kou, bod ka na kon ci
dru hej vety sa na hrá dza čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo -
vá: „pre u ka zy šéf re dak to rov, re dak to rov, mo de rá to rov,
za mest nan cov ale bo spo lu pra cov ní kov pe rio dic kej tla če
ale bo iné ho hro mad né ho in for mač né ho pros tried ku.“.

2. V § 11 sa za od sek 4 vkla da jú nové od se ky 5 a 6,
kto ré zne jú:

„(5) Oso bou ko na jú cou v pro spech in for mač nej služ -
by ne smie by� prí sluš ník ozbro je né ho bez peč nost né ho
zbo ru pod ¾a oso bit né ho pred pi su,1c) vy da va te¾ pe rio -
dic kej tla če, pre vádz ko va te¾ iné ho hro mad né ho in for -
mač né ho pros tried ku, šéf re dak tor, re dak tor, mo de rá -
tor, za mest na nec ale bo spo lu pra cov ník pe rio dic kej
tla če ale bo iné ho hro mad né ho in for mač né ho  pro -
striedku.1d)

 (6) Ak je to ne vy hnut né v zá uj me ochra ny ústav né ho
zria de nia, vnú tor né ho po riad ku a bez peč nos ti štá tu,
pred se da Bez peč nost nej rady Slo ven skej re pub li ky môže
na ná vrh ria di te ¾a pí som ne roz hod nú�, že in for mač ná
služ ba vy u ži je služ by, kto ré jej pos kyt ne kon krét na oso -
ba uve de ná v od se ku 5 ako oso ba ko na jú ca v pro spech
in for mač nej služ by. Kaž dú ta kú to vý nim ku je pot reb né
pí som nou for mou ozná mi� Oso bit né mu kon trol né mu vý -
bo ru Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky na kon tro lu
čin nos ti Slo ven skej in for mač nej služ by.“.

Do te raj ší od sek 5 sa ozna ču je ako od sek 7.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 1c a 1d zne jú:
„1c) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 171/1993 Z. z.

o Po li caj nom zbo re v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 57/1998 Z. z. o Že lez nič nej po lí cii v zne ní ne skor ších
pred pi sov.
Zá kon č. 4/2001 Z. z. o Zbo re vä zen skej a jus tič nej strá že
v zne ní ne skor ších pred pi sov.

1d) Na prí klad § 3 a 11 zá ko na č. 81/1966 Zb. o pe rio dic kej tla či
a o ostat ných hro mad ných in for mač ných pros tried koch
v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

Čl. II

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 198/1994 Z. z. o Vo jen skom spra vo daj stve v zne ní
zá ko na č. 166/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 11 ods. 3 sa za slo va mi „čle nov vlá dy Slo ven -
skej re pub li ky“ spoj ka „ani“ na hrá dza čiar kou, bod ka
na kon ci dru hej vety sa na hrá dza čiar kou a pri pá ja jú
sa tie to slo vá: „pre u ka zy šéf re dak to rov, re dak to rov,
mo de rá to rov, za mest nan cov ale bo spo lu pra cov ní kov
pe rio dic kej tla če ale bo iné ho hro mad né ho in for mač né -
ho pros tried ku.“.

2. V § 11 sa za od sek 4 vkla da jú nové od se ky 5 a 6,
kto ré zne jú:

„(5) Oso bou ko na jú cou v pro spech Vo jen ské ho spra -
vo daj stva ne smie by� prí sluš ník ozbro je né ho  bez -
pečnostného zbo ru pod ¾a oso bit né ho pred pi su,3a)
 vydavate¾ pe rio dic kej tla če, pre vádz ko va te¾ iné ho hro -
mad né ho in for mač né ho pros tried ku, šéf re dak tor, re -
dak tor, mo de rá tor, za mest na nec ale bo spo lu pra cov ník 
pe rio dic kej tla če ale bo iné ho hro mad né ho in for mač né -
ho pros tried ku.3b)

 (6) Ak je to ne vy hnut né v zá uj me spra vo daj ské ho za -
bez pe če nia ochra ny Slo ven skej re pub li ky, pred se da
Bez peč nost nej rady Slo ven skej re pub li ky môže na ná -
vrh mi nis tra pí som ne roz hod nú�, že Vo jen ské spra vo -
daj stvo vy u ži je služ by, kto ré mu pos kyt ne kon krét na
oso ba uve de ná v od se ku 5. Usta no ve nie od se ku 5 sa
v ta komto prí pa de ne po u ži je.“.

Do te raj ší od sek 5 sa ozna ču je ako od sek 7.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 3a a 3b zne jú:
„3a) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 171/1993 Z. z.

o Po li caj nom zbo re v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 57/1998 Z. z. o Že lez nič nej po lí cii v zne ní ne skor ších
pred pi sov.
Zá kon č. 4/2001 Z. z. o Zbo re vä zen skej a jus tič nej strá že
v zne ní ne skor ších pred pi sov.

3b) Na prí klad § 3 a 11 zá ko na č. 81/1966 Zb. o pe rio dic kej tla či
a o ostat ných hro mad ných in for mač ných pros tried koch
v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

Čl. III

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., zá -
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ko na 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. a zá ko na č. 212/2003 Z. z. sa do pĺ ňa
tak to:

V § 48 ods. 6 sa na kon ci pri pá ja táto veta:
„Po li cajt ne smie pri pl ne ní slu žob ných úloh pod do čas -
nou ale bo tr va lou le gen dou vstú pi� do slu žob né ho po -
me ru pod ¾a toh to zá ko na k iné mu slu žob né mu úra du

ale bo sa sta� prí sluš ní kom Vo jen ské ho spra vo daj stva
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.13a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 13a znie:
„13a) § 7 zá ko na č. 198/1994 Z. z. o Vo jen skom spra vo daj stve.

§ 7 a 8 zá ko na č. 370/1997 Z. z. o vo jen skej služ be v zne ní
ne skor ších pred pi sov.“.

Čl. IV

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. mája 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Strana 1994 Zbierka zákonov č. 178/2004 Čiastka 83



179

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

Mi nis ter stvo škol stva Slo ven skej re pub li ky po do ho de s Mi nis ter stvom fi nan cií Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 16 ods. 1
písm. c) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách v zne ní ne skor ších
pred pi sov  vy da lo

vý nos z 29. mar ca 2004 č. CD 2004-4824/9567-1:sekr. o pos ky to va ní do tá cií v pô sob nos ti Mi nis ter stva škol -
stva Slo ven skej re pub li ky.

Vý nos upra vu je po dro bnos ti pos ky to va nia do tá cií na prí sluš ný roz poč to vý rok práv nic kým oso bám a fy zic kým oso -
bám na ak ti vi ty pat ria ce do pô sob nos ti Mi nis ter stva škol stva Slo ven skej re pub li ky.

Vý nos na do bú da účin nos� 15.  ap rí la 2004.

Vý nos bude uve rej ne ný vo Zves tiach Mi nis ter stva škol stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva kul tú ry Slo ven skej re -
pub li ky v zo ši te č. 3-4/2004 a mož no doň  na zrie� na Mi nis ter stve škol stva Slo ven skej re pub li ky.
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