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ZÁKON
z 12. marca 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 472/2002 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci
pri správe daní a o zmene a doplnení zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré ïalšie zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 472/2002 Z. z. o medzinárodnej pomoci
a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení ne skorších predpisov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 písm. b) sa vypúš•ajú slová „k Európskym
spoloèenstvám a”.
2. § 3 vrátane nadpisu znie:
„§ 3
Rozsah úpravy
(1) Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe
daní pod¾a tohto zákona sa vz•ahuje na
a) daò z príjmov,
b) daò z prevodu a prechodu nehnute¾ností,
c) daò z pridanej hodnoty,
d) spotrebnú daò z liehu, spotrebnú daò z vína, spotrebnú daò z piva, spotrebnú daò z tabakových vý robkov, spotrebnú daò z minerálneho oleja,
e) daò z nehnute¾ností,
f) dane ustanovené v zmluvnom štáte, ktoré majú rovnaký alebo podobný predmet ako dane v písmenách
a) až e),
g) iné dane, ako sú uvedené v písmenách a) až f), ustanovené v zmluvnom štáte.
(2) Vo vz•ahu k èlenským štátom Európskej únie sa
ustanovenia tohto zákona použijú, len ak predpis
spoloèenstva 4a) neustanovuje inak.”.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Na ria de nie Rady (ES) è. 1798/2003 zo 7. ok tób ra 2003 o ad ministratívnej spolu prá ci v ob las ti dane z pri da nej hod noty
a kto ré ruší na ria de nie (EHS) è. 218/1992 (Úradný vestník
Európskej únie, L 264, 15/11/2003).“.

3. § 4 vrátane nadpisu znie:
„§ 4
Pôsobnos• príslušného orgánu Slovenskej republiky
(1) Ministerstvo pri poskytovaní medzinárodnej pomoci a
spolupráce pri správe daní postupuje pod¾a tohto zákona.
(2) Ministerstvo môže poveri• daòový orgán alebo colný orgán poskytovaním medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní.

(3) Poverený daòový orgán alebo poverený colný orgán postupuje pri medzinárodnej pomoci a spolupráci
pri správe daní pod¾a tohto zákona a osobitného predpisu.1)
(4) Príslušný orgán Slovenskej republiky je na úèely
tohto zákona oprávnený požadova• od správcu dane,
ktorým je obec, informáciu týkajúcu sa dane, ktorú
spravuje; obec je povinná bez zbytoèného odkladu informáciu v požadovanom rozsahu príslušnému orgánu
Slovenskej republiky poskytnú•.“.
4. V § 5 sa za slovo „zhromažïova•” vkladá èiarka
a slová „alebo používa• na úèely správy daní” sa nahrádzajú slovami „používa• alebo sprístupòova•”.
5. V § 6 ods. 1 a ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „bez toho, aby bolo jej získanie ohrozené.“.
6. V § 7 sa slovo „bude” nahrádza slovami „budú príslušný orgán Slovenskej republiky a príslušný úrad
zmluvného štátu”.
7. V § 8 písmená c) až e) znejú:
„c) finanèné operácie a obchodný styk medzi daòovým
subjektom zdaòovaným v Slovenskej republike a daòovým subjektom zdaòovaným v tomto zmluvnom
štáte sú uskutoèòované cez jeden alebo viacero štátov takým spôsobom, o ktorom možno predpoklada•,
že vedie alebo by mohol vies• k zníženiu dane v Slovenskej republike, alebo v tomto zmluvnom štáte,
alebo v oboch štátoch,
d) by poskytnutá informácia umožnila získa• údaj, ktorý by viedol k vzniku daòovej povinnosti alebo k zvýšeniu dane, alebo by mohla na takú skutoènos• upozorni• pri poskytnutí, požadovaní alebo prijímaní
informácie v tomto zmluvnom štáte,
e) možno predpoklada•, že k zníženiu dane dochádza
na základe fiktívnych prevodov ziskov v rámci podnikov.”.
8. Doterajší text § 8 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ministerstvo oznamuje príslušným úradom zmluvných štátov a Komisii Európskych spoloèenstiev ustanovenie nových daní, zmenu doterajších daní, zrušenie doterajších daní a dátum úèinnosti zákonov, ktoré ustanovujú
nové dane, menia alebo zrušujú doterajšie dane.“.
9. V § 10 ods. 2 sa odkaz „2” nad slovom „predpisu”
nahrádza odkazom „6a”.
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:
„6a) Zákon è. 428/2002 Z. z. v znení zákona è. 602/2003 Z. z.
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§ 23 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.”.

10. V § 12 písm. b) sa slová „tento úrad” nahrádzajú
slovami „príslušný úrad zmluvného štátu”.
11. V § 13 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa
predmetné otázky netýkajú dvojstranných záujmov,
uskutoèní sa rokovanie pod¾a odseku 1 aj vtedy, ak o to
požiada príslušný úrad zmluvného štátu.“.
12. Za § 13 sa dopåòajú § 14 a 15, ktoré znejú:
„§ 14
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskeho spoloèenstva a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 15
Pod¾a tohto zákona sa postupuje aj pri daniach, pri
ktorých nezaniklo právo vyrubi• daò a ktoré boli platné
v Slovenskej republike do 31. decembra 2003.”.
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 386/1996 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona
è. 219/1999 Z. z., zákona è. 367/1999 Z. z., zákona
è. 240/2000 Z. z., zákona è. 493/2001 Z. z., zákona
è. 215/2002 Z. z., zákona è. 233/2002 Z. z., zákona
è. 291/2002 Z. z., zákona è. 526/2002 Z. z., zákona
è. 114/2003 Z. z. a zákona è. 609/2003 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 1b sa citácia „Napríklad zákon è. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon è. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z liehu a o zmene a doplnení zákona è. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona è. 211/2003
Z. z., zákon è. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína, zákon è. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva, zákon
è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov,
zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja.“.
2. V § 1a písmeno j) znie:
„j) zamestnancom správcu dane zamestnanec, ktorého zamestnávate¾om je
1. daòové riadite¾stvo1d),
2. colný úrad alebo colné riadite¾stvo1e) alebo
3. obec1f).“.
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Poznámky pod èiarou k odkazom 1d, 1e, 1f znejú:

„1d) Napríklad zákon è. 150/2001 Z. z. v znení zákona
è. 182/2002 Z. z., zákon è. 312/2001 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zá konov v znení neskorších
predpisov.
1e
) Napríklad zá kon è. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a
o zmene a doplnení niektorých ïalších zákonov v znení ne skorších predpisov, zá kon è. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zá kon è. 313/2001 Z. z. o verejnej službe
v znení ne skorších predpisov.
1f
) Napríklad zákon è. 313/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 3 odsek 5 znie:
„(5) Ak vznikne daòová povinnos• okamihom prechodu štátnej hranice, riadi sa miestna príslušnos• miestom prechodu štátnej hranice, ak osobitný zákon 4) neustanovuje inak.“.
4. V § 3 ods. 7 sa vypúš•a druhá veta.
5. § 5 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Daòovým subjektom je aj iná osoba neuvedená
v odsekoch 1 až 3, ak jej osobitný zákon upravujúci
dane4) ukladá povinnosti alebo priznáva práva.“.
6. V § 17 ods. 6 sa slová „subjekt zdržiava“ nahrádzajú slovami „subjekt, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo
na území Slovenskej republiky, zdržuje“.
7. V § 17 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
„(7) Ak sa adresát, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo
na území Slovenskej republiky, zdržuje v zahranièí, doruèujú sa písomnosti zákonnému zástupcovi alebo
opatrovníkovi (§ 9 ods. 1).“.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa oznaèujú ako odseky 8 až 12.
8. V § 17 ods. 11 sa èiarka a slovo „povinnosti“ nahrádza slovom „alebo“.
9. V § 17 ods. 12 sa slová „4 až 8“ nahrádzajú slovami
„4 až 9“.
10. § 18 znie:
„§ 18
Daòovému subjektu, ktorý má sídlo alebo bydlisko v zahranièí a vykonáva v Slovenskej republike èinnos• podliehajúcu dani, a jeho sídlo alebo bydlisko v zahranièí je známe, doruèujú sa úradné písomnosti priamo. Ak treba
doruèi• úradnú písomnos• daòovému subjektu do vlastných rúk, zašle sa písomnos• na medzinárodnú návratku.“.
11. V § 23 ods. 5 písm. v) sa na konci pripájajú tieto
slová: „a osobitných zákonov 8ja).“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 8ja znie:
„8ja) Zákon è. 472/2002 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona è. 366/1999
Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení zákona è. 177/2004 Z. z.
Zákon è. 446/2002 Z. z. o vzájomnej pomoci pri vymáhaní
niektorých finanèných poh¾adávok.".

12. V § 25 ods. 1 sa vypúš•a písmeno g).
13. V § 31 ods. 14 sa slová „Národného úradu práce“
nahrádzajú slovami „Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny“.
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14. § 31 sa dopåòa odsekom 18, ktorý znie:
„(18) Na žiados• daòového subjektu daòové riadite¾stvo oznámi, èi iná právnická osoba alebo fyzická osoba
je registrovaná pre daò z pridanej hodnoty v inom èlenskom štáte Európskej únie; súèasne mu oznámi, èi
identifikaèné èíslo pre daò, ktoré daòový subjekt v žiadosti uviedol, bolo inej právnickej osobe alebo fyzickej
osobe pridelené.“.
15. V § 35 ods. 4 sa vypúš•ajú slová „alebo po lehote
urèenej správcom dane vo výzve správcu dane“.
16. V § 35 ods. 5 sa vypúš•a slovo „ani“.
17. V § 35 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý
znie:
„(16) Pokuta pod¾a odsekov 1, 3 a odseku 4 písm. a)
sa neuloží, ak nepresiahne v jednotlivom prípade 500
Sk; ak je správcom dane obec, pokuta sa neuloží, ak
v jednotlivom prípade nepresiahne 100 Sk.“.
Doterajšie odseky 16 a 17 sa oznaèujú ako odseky
17 a 18.
18. V § 35b ods. 1 písm. a) až d) sa slová „v lehote a vo
výške“ nahrádzajú slovami „v lehote alebo vo výške“.
19. V § 35b ods. 1 písm. e) sa za slová „v lehote“ vkladajú slová „alebo vo výške“.
20. § 35b ods. 1 sa dopåòa písmenom f), ktoré znie:
„f) daòovému subjektu, ak splátku dane nezaplatí
v lehote alebo vo výške pod¾a osobitného zákona.11ca )“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 11ca znie:

„11ca ) Zákon Slovenskej ná rodnej rady è. 317/1992 Zb. o dani
z ne hnute¾ností v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 87/1994 Z. z.
o cestnej dani v znení neskorších predpisov.“.

21. V § 35b ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú slová „alebo splátka dane zaplatená“ a na konci sa pripája
táto veta: „Sankèný úrok sa nevyrubuje zo sankèného
úroku.“.
22. V § 35b odsek 8 znie:
„(8) Sankèný úrok sa nevyrubí, ak nepresiahne v jednotlivom prípade 500 Sk. Ak je správcom dane obec,
sankèný úrok sa nevyrubí, ak nepresiahne v jednotlivom prípade 100 Sk. Správca dane, ktorým je daòový
úrad alebo colný úrad, nezaplatí daòovému subjektu
sankèný úrok pod¾a odseku 6 alebo 7, ak nepresiahne
v jednotlivom prípade 500 Sk; ak je správcom dane
obec, nezaplatí daòovému subjektu sankèný úrok pod¾a odseku 6, ak nepresiahne v jednotlivom prípade
100 Sk. Sankèný úrok správca dane nevyrubí, ak za niklo právo vyrubi• daò alebo rozdiel dane.“.
23. V § 61 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Daòový nedoplatok sa vyradí z evidencie daní alebo z pomocnej evidencie správcu dane nasledujúci deò po dni nadobudnutia platnosti zmluvy o postúpení daòovej
poh¾adávky (§ 65b).“.
24. V § 76 ods. 3 písm. d) sa slová „§ 17 ods. 9 a 10“
nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 10 a 11“.
25. V § 83a ods. 5 druhá veta znie:
„Na základe príkazu daòového dlžníka a so súhlasom
správcu dane, banka zo zablokovaných peòažných
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prostriedkov poukáže na úèet správcu dane peòažné
prostriedky vo výške vymáhaného daòového nedoplatku alebo jeho èasti.“.
26. Poznámky pod èiarou k odkazom 19 a 19aa sa vypúš•ajú.
27. V § 84k ods. 9 sa vypúš•a druhá veta a tretia veta.
28. V § 84m ods. 7 sa vypúš•a druhá veta a tretia
veta.
29. V § 84n ods. 2 sa vypúš•a druhá veta.
30. V § 87l ods. 3 sa vypúš•a druhá veta a tretia veta.
31. V § 87n ods. 10 sa vypúš•a druhá veta a tretia
veta.
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 87/1994
Z. z. o cestnej dani v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 386/1996 Z. z. a v znení zákona
è. 335/1999 Z. z. sa mení takto:
1. V § 2 sa vypúš•a odsek 2 a 3 vrátane poznámky pod
èiarou k odkazu 2.
Súèasne sa zrušuje oznaèenie odseku 1.
2. V § 4 ods. 1 sa vypúš•a písmeno l) vrátane poznámok pod èiarou k odkazom 4a a 4b.
3. § 7 sa vypúš•a.
4. V § 8 sa vypúš•a odsek 2.
Súèasne sa zrušuje oznaèenie odseku 1.
5. § 10 vrátane nadpisu znie:
„§ 10
Správa dane
Správu dane vykonáva daòový úrad príslušný pod¾a
miesta trvalého pobytu alebo sídla držite¾a vozidla alebo užívate¾a vozidla.“.
6. V § 11 sa vypúš•ajú odseky 2 a 4.
Doterajší odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
7. V § 13 sa vypúš•a odsek 2.
Súèasne sa zrušuje oznaèenie odseku 1.
8. V § 14 sa vypúš•a odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.
9. V § 15 sa vypúš•a odsek 7.
10. § 17 a 18 sa vypúš•ajú.
11. § 22 sa vypúš•a.
Èl. IV
Zákon è. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 2 písm. b) sa vypúš•a text za bodkoèiarkou.
2. V § 9 ods. 2 sa slová „posudkom Sociálnej pois•ov-
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ne“ nahrádzajú slovami „rozhodnutím Sociálnej pois•ovne“.
3. V § 34 ods. 10 sa vypúš•a písmeno e).
Doterajšie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno e).
4. V § 35 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) štúdium popri zamestnaní na strednej škole a štúdium organizované externou formou na vysokej škole
pod¾a osobitných predpisov.39)”.
5. V § 36 ods. 1 písmeno b) sa vypúš•a text za bodkoèiarkou.
6. V § 36 ods. 1 sa vypúš•a písmeno h).
Doterajšie písmená i) až m) sa oznaèujú ako písmená
h) až l).
7. § 48 sa vypúš•a.
8. V § 49 odsek 1 znie:
„(1) Samostatná zárobková èinnos• na úèely tohto zákona je èinnos•, ktorú vykonáva alebo prevádzkuje
samostatne zárobkovo èinná osoba pod¾a § 5.“.
9. V § 51 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Za absolventskú prax za podmienok ustanovených týmto zákonom je možné považova• aj získavanie alebo prehlbovanie odborných zruèností alebo praktických
skúseností uchádzaèom o zamestnanie do 25 rokov
veku, ktoré rozšíria ich možnosti uplatnenia na trhu
práce.“.
10. V § 51 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
„(2) Za absolventa školy sa na úèely tohto ustanovenia okrem absolventa školy pod¾a § 8 ods. 1 písm. a) považuje každý uchádzaè o zamestnanie do 25 rokov veku
bez oh¾adu na to, èi skonèil sústavnú prípravu na povolanie, a bez oh¾adu na to, èi získal pravidelne platené
zamestnanie.”.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa oznaèujú ako odseky 3 až
10.
11. V § 51 ods. 4 prvá veta znie: „Absolventská prax
sa vykonáva v rozsahu 20 hodín týždenne.“.
12. V § 51 ods. 5 sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou
„1 500 Sk“ a slová „odseku 8 písm. g)“ sa nahrádzajú
slovami „odseku 9 písm. g)“.
13. V § 51 ods. 9 v úvodnej vete sa slová „odseku 2“
nahrádzajú slovami „odseku 3“ a v písmene h) sa slová
„odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
14. V § 51 ods. 10 v úvodnej vete sa slová „odseku 2“
nahrádzajú slovami „odseku 3“ a v písmene g) sa slová
„odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
15. V § 52 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„a 40 ho dín me saè ne ok rem me sia ca, v kto rom sa ak ti vaè ná èin nos• za èa la”.
16. V § 52 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Príspevok pod¾a prvej vety možno použi• aj na úhradu èasti nákladov na pracovné náradie a èasti ïalších nákladov, ktoré súvisia s aktivaènou èinnos•ou; obsah
ïalších nákladov urèí ústredie vnútorným predpisom.“.
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17. V § 52 ods. 9 písmeno b) znie:
„b) sa vykonáva dobrovo¾nícka práca.“.
18. V § 52 ods. 9 sa vypúš•a písmeno c).
19. V § 54 ods. 3 sa citácia „§ 46“ nahrádza citáciou
„§ 46 a 47“.
20. V § 55 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: „Na úèely splnenia podmienky pod¾a
prvej vety sa postupuje pod¾a § 63 ods. 2.“.
21. V § 56 ods. 1 sa za slovo „pracoviska“ vkladajú
slová: „a príspevok na úhradu preukázaných dodatoèných nákladov v porovnaní s preukázanými nákladmi
na vytvorenie pracovného miesta pre uchádzaèa o zamestnanie, ktorý nie je obèanom so zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1 písm. a)“.
22. V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
„(3) Výška príspevku pod¾a odseku 1 je závislá od
typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci pod¾a osobitného predpisu48) a priemernej miery
evidovanej nezamestnanosti v okrese.“.
Doterajšie odseky 3 až 12 sa oznaèujú ako odseky 4 až 13.
23. V § 56 odsek 4 znie:
„(4) Preukázané dodatoèné náklady uvedené v odseku 1 sú náklady súvisiace s
a) rozšírením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska alebo s úpravou ich priestorov,
b) vybavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska strojmi, zariadeniami a pracovnými pomôckami potrebnými na vykonávanie èinnosti obèanom
so zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1 písm. a)
v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,
c) inštaláciou strojov, zariadení a pracovných pomôcok pod¾a písmena b),
d) platbami z lízingu na nákup motorového vozidla.“.
24. V § 56 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
25. V § 56 odsek 6 znie:
„(6) Úhradu preukázaných dodatoèných nákladov
poskytuje úrad aj samostatne. Ak sa úhrada preukázaných dodatoèných nákladov poskytuje samostatne, jej
výška je najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu
mesiacu, v ktorom sa príspevok poskytuje.“.
26. V § 56 ods. 7 sa slová „odsekov 2 až 5“ nahrádzajú
slovami „odseku 1“ a na konci sa vypúš•ajú slová „s výnimkou lízingu na nákup motorového vozidla“.
27. V § 56 ods. 8 sa slová „odsekov 2 až 6” nahrádzajú
slovami „odseku 1”.
28. V § 56 ods. 9 sa slová „odsekov 2 až 5” nahrádzajú
slovami „odseku 1”.
29. V § 56 ods. 12 sa slová „odsekoch 8 a 9“ nahrádzajú slovami „odsekoch 9 a 10“.
30. V § 57 ods. 1 sa slová „zaèatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej èinnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku“ nahrádzajú slovami „úhradu preukázaných nákladov súvisiacich
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so samostatnou zárobkovou èinnos•ou a na úhradu preukázaných dodatoèných nákladov v porovnaní s preukázanými nákladmi na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej èinnosti uchádzaèom
o zamestnanie, ktorý nie je obèanom so zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1 písm. a)“.
31. V § 57 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
„(4) Výška príspevku pod¾a odseku 1 je závislá od
typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci pod¾a osobitného predpisu 48) a priemernej miery
evidovanej nezamestnanosti v okrese.”.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa oznaèujú ako odseky 5 až
10.
32. V § 57 odsek 5 znie:
„(5) Preukázané dodatoèné náklady uvedené v odseku 1 sú náklady súvisiace s
a) rozšírením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, alebo s úpravou ich priestorov na úèely prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej èinnosti obèanom so zdravotným postihnutím
pod¾a § 9 ods. 1 písm. a),
b) vybavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska strojmi, zariadeniami a pracovnými pomôckami potrebnými na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej èinnosti obèanom so
zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1 písm. a)
v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,
c) inštaláciou strojov, zariadení a pracovných pomôcok pod¾a písm. b),
d) platbami z lízingu na nákup motorového vozidla.“.
33. V § 57 odsek 6 znie:
„(6) Úhradu preukázaných dodatoèných nákladov
poskytuje úrad aj samostatne. Ak sa úhrada preukázaných dodatoèných nákladov poskytuje samostatne, jej
výška je najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu
mesiacu, v ktorom sa príspevok poskytuje.“.
34. V § 57 ods. 7 sa za slovo „Príspevok“ vkladajú slová „pod¾a odseku 1“ a na konci sa vypúš•ajú slová „s výnimkou lízingu na nákup motorového vozidla“.
35. V § 57 odsek 8 znie:
„(8) Príspevok pod¾a odseku 1 poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode obèan so zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1 písm. a) zaène prevádzkova• alebo
vykonáva• samostatnú zárobkovú èinnos• v chránenej
dielni alebo na chránenom pracovisku, alebo úrad,
v ktorého územnom obvode má obèan so zdravotným
postihnutím pod¾a § 9 ods. 1 písm. a) trvalý pobyt.“.
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ktorá je obèanom so zdravotným postihnutím pod¾a § 9
ods. 1 písm. a)“.
40. V § 59 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
„alebo osoba, ktorá poskytuje pomoc samostatne zá robkovo èinnej osobe, ktorá je obèanom so zdravotným
postihnutím pod¾a § 9 ods. 1 písm. a), pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej èinnosti.“.
41. V § 59 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
„alebo poèas trvania, prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej èinnosti osobou, ktorá je
obèanom so zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1
písm. a).“.
42.V § 59 odsek 5 znie:
„(5) Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom
obvode má zamestnávate¾ alebo samostatne zárobkovo
èinná osoba, ktorá je obèanom so zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1 písm. a), sídlo alebo úrad, v ktorého územnom obvode má samostatne zárobkovo èinná osoba trvalý pobyt.“.
43. V § 59 ods. 6 sa za slovo „zamestnávate¾om“ vkladajú slová „alebo samostatne zárobkovo èinnou osobou, ktorá je obèanom so zdravotným postihnutím
pod¾a § 9 ods. 1 písm. a)“.
44. § 59 sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Samostatne zárobkovo èinná osoba, ktorá je obèanom so zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1
písm. a), uzatvára s pracovným asistentom zmluvu60a )
o poskytovaní pomoci pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej èinnosti (ïalej len „zmluva“). Zmluva obsahuje najmä
a) druh a rozsah èinností vykonávaných pracovným
asistentom,
b) miesto výkonu èinností pracovného asistenta,
c) dohodnutý pracovný èas,
d) práva a povinnosti pracovného asistenta,
e) výšku odmeny a spôsob jej vyplácania,
f) dôvody odstúpenia od zmluvy.
(8) Samostatne zárobkovo èinná osoba, ktorá je obèanom so zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1 písm.
a), je povinná predloži• jedno vyhotovenie zmluvy pod¾a
odseku 7 alebo jej kópiu príslušnému úradu.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 60a znie:
“60a) § 51 a 853 Obèianskeho zákonníka.”.

45. V § 60 ods. 3 sa slová „odseku 3” nahrádzajú slovami „odseku 1”.
46. V § 61 odsek 2 znie:

37. V § 57 ods. 9 v druhej vete sa slová „troch rokov“
nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.

„(2) Kumulácia poskytnutých príspevkov pod¾a § 56,
§ 59 a § 60 na to isté pracovné miesto poèas troch rokov
a kumulácia poskytnutých príspevkov pod¾a § 57, § 59
a § 60 na to isté pracovné miesto poèas dvoch rokov nesmie prekroèi• sumu celkovej ceny práce za tie isté obdobia.“.

38. V § 57 ods. 9 v tretej vete sa slová „odsekov 3 až 6“
nahrádzajú slovami „odseku 1“.

47. V § 61 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 1 a 2“.

39. V § 59 ods. 1 sa za slovo „zamestnávate¾ovi” vkladajú slová „alebo samostatne zárobkovo èinnej osobe,

48. V § 70 ods. 8 sa slová „pod¾a § 46 a 47“ nahrádzajú slovami „pod¾a § 46 okrem odseku 4 a § 47“.

36. V § 57 ods. 9 v prvej vete sa slová „odsekov 3 až 6“
nahrádzajú slovami „odseku 1“.
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49. V § 72 ods. 1 sa slovo „posudku“ nahrádza slovom
„rozhodnutia“.
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9. Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý znie:
„§ 33a

Èl. V
Zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 5/2004
Z. z. sa mení a dopåòa takto:

O žiadostiach o poskytovanie dávky a príspevkov,
ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 14. apríla 2004, rozhoduje sa pod¾a zákona úèinného od 15. apríla 2004.“.

1. V § 5 sa odsek 4 dopåòa písmenom m), ktoré znie:

Èl. VI

„m) daòový bonus pod¾a osobitného predpisu. 13f)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 13f znie:

„13f) § 33 zákona è. 595/2003 Z. z.“.

2. V § 9 ods. 2 sa slová „nemocenské dávky pod¾a osobitného predpisu, 16) dôchodkové dávky pod¾a osobitného predpisu,17)“ nahrádzajú slovami „náhrada príjmu
pri doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
pod¾a osobitného predpisu,16) dávky nemocenského
poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garanèného poistenia a poistenia v nezamestnanosti pod¾a osobitného predpisu,17)“.
3. V § 12 ods. 2, 8 a 9 sa suma „1 000 Sk“ nahrádza
sumou „1 500 Sk“.

Zákon è 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
zákona è. 389/1998 Z. z., zákona è. 155/1999 Z. z.,
zákona è. 450/2000 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z.,
zákona è. 567/2001 Z. z., zákona è. 507/2002 Z. z.,
zákona è. 534/2002 Z. z., zákona è. 724/2002 Z. z.,
zákona è. 453/2003 Z. z., zákona è. 599/2003 Z. z.,
zákona è. 45/2004 Z. z. a zákona è. 141/2004 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 64a ods. 10 sa slová „0,6-násobok sumy“ nahrádzajú slovami „dvojnásobok sumy“.
2. Za § 110r sa vkladá § 110s, ktorý znie:
„§ 110s

4. § 12 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Aktivaèný príspevok nepatrí obèanovi v hmotnej
núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s obèanom v hmotnej núdzi spoloène posudzujú, ak im patrí príspevok pod¾a
osobitného predpisu.25a) .

O žiadostiach o poskytnutie peòažného príspevku za
opatrovanie, o ktorých príslušný orgán právoplatne nerozhodol do 14. apríla 2004, rozhoduje sa pod¾a zákona
úèinného od 15. apríla 2004.“.

Poznámka pod èiarou k odkazu 25a znie:

„25a ) § 51 zákona è. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Èl. VII

5. V § 14 ods. 2 sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou
„1 500 Sk“.

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

6. V § 23 písm. a) v desiatom bode sa slovo „zvýšení“
nahrádza slovami „zvýšení, znížení“.
7. § 25 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Odvolanie proti rozhodnutiu o znížení alebo odòatí dávky a príspevkov a o zastavení ich výplaty nemá
odkladný úèinok.“.
8. V § 27 ods. 1 a 2 sa slová „dávky nemocenského poistenia, dávky dôchodkového poistenia“ nahrádzajú
slovami „náhrady príjmu pri doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávky nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garanèného poistenia a poistenia v nezamestnanosti“.

§ 52 sa dopåòa odsekom 37, ktorý znie:
„(37) Kurzový rozdiel medzi menovitou hodnotou poh¾adávky alebo záväzku zaúètovanom pri ich vzniku a hodnotou po precenení v období, v ktorom dochádza k inkasu
poh¾adávky, respektíve platbe záväzku, zahrnie sa do základu dane v zdaòovacom období, v ktorom došlo k inkasu
poh¾adávky alebo k platbe záväzku.“.
Èl. VIII
Tento zákon nadobúda úèinnos• 15. apríla 2004 okrem èl. I až III, ktoré nadobúdajú úèinnos• dòom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

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

Strana 2048

Zbierka zákonov è. 191/2004

Èiastka 88

Príloha
k zákonu è. 472/2002 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov
Európskych spoloèenstiev a Európskej únie
Smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci príslušných úradov èlenských štátov v oblasti priamych daní (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev, L 336, 27.12.1977) – zmenená smernicou Rady
79/1070/EHS zo 6. decembra 1979 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev, L 331, 27.12.1979), smernicou
Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev, L 076, 23.3.1992) a smernicou
Rady 2003/93/ES zo 7. októbra 2003 (Úradný vestník Európskej únie, L 264, 15.10.2003).
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192
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 7. apríla 2004,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
è. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona è. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 69 ods. 2 zákona è. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení nie ktorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona è. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1. § 8 sa vypúš•a.
2. V § 10 sa slová „štyri mesiace“ nahrádzajú slovami
„15 dní“.
3. V § 12 ods. 1 úvodnej vete sa slová „na zriadenie
chránenej dielne alebo chráneného pracoviska pod¾a
§ 56 zákona“ nahrádzajú slovami „pod¾a § 56 ods. 1 zákona“.
4. V § 12 ods. 1 písm. a) sa slová „príspevok na úhradu preukázaných dodatoèných nákladov pod¾a § 56
ods. 3 zákona v takej výške, aby poskytnutý príspevok
spolu nepresiahol 37,5 %“ nahrádzajú slovami „90 %
z preukázaných dodatoèných nákladov pod¾a § 56 ods.
4 zákona, spolu najviac 85 %“.
5. V § 12 ods. 1 písm. b) sa slová „príspevok na úhradu preukázaných dodatoèných nákladov pod¾a § 56
ods. 3 zákona v takej výške, aby poskytnutý príspevok
spolu nepresiahol 50 %“ nahrádzajú slovami „90 %
z preukázaných dodatoèných nákladov pod¾a § 56 ods.
4 zákona, spolu najviac 100 %“ a slová „na zriadenie
pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku“ sa nahrádzajú slovami „pod¾a § 56
ods. 1 zákona“.
6. V § 12 ods. 2 sa slová „na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska pod¾a § 56 zákona
poskytuje vo výške 18 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 zákona a príspevok
na úhradu preukázaných dodatoèných nákladov pod¾a
§ 56 ods. 3 zákona v takej výške, aby poskytnutý príspevok spolu nepresiahol 25 %“ nahrádzajú slovami
„pod¾a § 56 ods. 1 zákona poskytuje vo výške 18 %
z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce pod¾a
§ 49 ods. 4 zákona a 90 % z preukázaných dodatoèných
nákladov pod¾a § 56 ods. 4 zákona, spolu najviac 75 %“.

7. V § 12 ods. 3 úvodnej vete sa slová „§ 56 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 4“.
8. V § 12 ods. 3 písm. a) sa slová „37,5 %
z 12-násobku minimálnej celkovej ceny práce pod¾a
§ 49 ods. 4 zákona“ nahrádzajú slovami „90 % z preukázaných dodatoèných nákladov pod¾a § 56 ods. 4 zákona, ale najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 zákona“.
9. V § 12 ods. 3 písm. b) sa slová „50 % z 12-násobku
minimálnej celkovej ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 zákona“ nahrádzajú slovami „90 % z preukázaných dodatoèných nákladov pod¾a § 56 ods. 4 zákona, ale najviac
100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce
pod¾a § 49 ods. 4 zákona“.
10. V § 12 ods. 3 písm. c) sa slová „25 % z 12-násobku
minimálnej celkovej ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 zákona“ nahrádzajú slovami „90 % z preukázaných dodatoèných nákladov pod¾a § 56 ods. 4 zákona, ale najviac
75 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce
pod¾a § 49 ods. 4 zákona“.
11. V § 16 ods. 1 úvodnej vete sa slová „obèanovi so
zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej èinnosti“ nahrádzajú slovami „pod¾a § 57 ods. 1 zákona obèanovi so zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1 písm. a) zákona“.
12. V § 16 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a) 27 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce
pod¾a § 49 ods. 4 zákona na úhradu preukázaných
nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou
èinnos•ou a 90 % z preukázaných dodatoèných nákladov pod¾a § 57 ods. 5 zákona, spolu najviac 85 %
z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce pod¾a
§ 49 ods. 4 zákona na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej èinnosti,
b) 36 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce
pod¾a § 49 ods. 4 zákona na úhradu preukázaných
nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou
èinnos•ou a 90 % z preukázaných dodatoèných nákladov pod¾a § 57 ods. 5 zákona, spolu najviac 100 %
z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce pod¾a
§ 49 ods. 4 zákona na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej èinnosti v okrese s priemernou
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mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je
celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa tento
príspevok poskytuje.“.
13. V § 16 ods. 2 sa slová „obèanovi so zdravotným
postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie
samostatnej zárobkovej èinnosti poskytuje vo výške
18 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce
pod¾a § 49 ods. 4 zákona na zriadenie chránenej dielne
alebo chráneného pracoviska a príspevok na úhradu
preukázaných dodatoèných nákladov pod¾a § 57 ods. 4
zákona v takej výške, aby poskytnutý príspevok spolu
nepresiahol 25 %“ nahrádzajú slovami „obèanovi so
zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1 písm. a) zákona na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej
zárobkovej èinnosti pod¾a § 57 ods. 1 zákona poskytuje
vo výške 18 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny
práce pod¾a § 49 ods. 4 zákona na úhradu preukázaných nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou
èinnos•ou a 90 % z preukázaných dodatoèných nákladov pod¾a § 57 ods. 5 zákona, spolu najviac 75 %“.
14. V § 16 ods. 3 úvodnej vete sa slová „§ 57 ods. 4“
nahrádzajú slovami „§ 57 ods. 5“.
15. V § 16 ods. 3 písm. a) sa slová „37,5 %
z 12-násobku minimálnej celkovej ceny práce pod¾a
§ 49 ods. 4 zákona“ nahrádzajú slovami „90 % z pre-
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ukázaných dodatoèných nákladov pod¾a § 57 ods. 5 zákona, ale najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 zákona“.
16. V § 16 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) 90 % z preukázaných dodatoèných nákladov pod¾a
§ 57 ods. 5 zákona, ale najviac 100 % z 24-násobku
minimálnej celkovej ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 zákona v okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel
hrubého domáceho produktu na obyvate¾a nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na
obyvate¾a Európskej únie meraného v parite kúpnej
sily v priemere za posledné tri kalendárne roky
a v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti je vyššia, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku,
v ktorom sa príspevok na úhradu preukázaných dodatoèných nákladov poskytuje,“.
17. V § 16 ods. 3 písm. c) sa slová „25 % z 12-násobku
minimálnej celkovej ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 zákona“ nahrádzajú slovami „90 % z preukázaných dodatoèných nákladov pod¾a § 57 ods. 5 zákona, ale najviac
75 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce
pod¾a § 49 ods. 4 zákona“.
Èl. II
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 15. apríla 2004.

Miroslav Beblavý v. r.
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193
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali pod¾a
§ 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 15. marca 2004 è. 328/2004 – 100, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 981/1996 – 100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá èas• a prvá, druhá a tretia hlava druhej èasti Potravinového kódexu Slovenskej republiky
(oznámenie è. 195/1996 Z. z.).
Novelou výnosu sa spresòujú, resp. dopåòajú niektoré chýbajúce ustanovenia vyplývajúce zo smernice Rady
è. 93/43/EHS zo 14. júna 1993 o hygiene výroby potravín, a to z požiadaviek ustanovených v prílohách I až X.
Výnos nadobúda úèinnos• 15. apríla 2004.
Výnos je uverejnený v èiastke 10/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom
vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. apríla 2004 a možno doò nazrie• na Ministerstve
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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194
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali pod¾a
§ 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 15. marca 2004 è. 608/1/2004 –100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny nového typu.
Výnosom sa ustanovujú požiadavky na výrobu a dovoz potravín nového typu a zložiek potravín nového typu, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.
Výnos nadobúda úèinnos• 15. apríla 2004, prièom § 3, 4, § 6 ods. 2 a § 8 strácajú úèinnos• dòom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Výnos je uverejnený v èiastke 10/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom
vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. apríla 2004 a možno doò nazrie• na Ministerstve
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Èiastka 88

Zbierka zákonov è. 195/2004

Strana 2053

195
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali pod¾a
§ 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 15. marca 2004 è. 608/4/2004 –100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín.
Výnosom sa vymedzujú pojmy, upravujú požiadavky na množstvá a druhy rezíduí prípravkov na ochranu rastlín (pesticídov), ich najvyššie prípustné množstvo v potravinách a potravinových surovinách.
Výnos nadobúda úèinnos• 15. apríla 2004.
Výnos je uverejnený v èiastke 10/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom
vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. apríla 2004 a možno doò nazrie• na Ministerstve
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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196
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali pod¾a
§ 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 15. marca 2004 è. 608/6/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca extrakèné rozpúš•adlá.
Výnosom sa vymedzujú pojmy, upravujú sa požiadavky na extrakèné rozpúš•adlá v potravinách, ich najvyššie prípustné množstvá v potravinách a spôsob ich používania.
Výnos nadobúda úèinnos• 15. apríla 2004.
Výnos je uverejnený v èiastke 10/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom
vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. apríla 2004 a možno doò nazrie• na Ministerstve
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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197
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali pod¾a
§ 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 15. marca 2004 è. 608/8/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca osobitné prísady do potravín.
Výnosom sa vymedzujú pojmy, upravujú sa požiadavky na osobitné prísady do potravín, ich najvyššie prípustné
množstvá v potravinách a spôsob ich používania.
Výnos nadobúda úèinnos• 15. apríla 2004.
Výnos je uverejnený v èiastke 10/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom
vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. apríla 2004 a možno doò nazrie• na Ministerstve
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.








        



      
 
   

   

 

   

 

   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




