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257
ZÁKON
z 24. mája 2005,
ktorým sa mení zákon è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

na è.191/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 453/2004 Z. z., zákona è. 564/2004 Z. z. a zákona
è. 721/2004 Z. z. sa mení takto:

Èl. I

V prílohe è.13 k zákonu è.195/1998 Z. z.  Skupiny
chorôb a porúch na úèely poskytovania peòaného
príspevku na kompenzáciu zvýených výdavkov na
diétne stravovanie v I. skupine písmeno b) znie:
b) cystická fibróza s pankreatickou insuficienciou,.

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., zákona è. 141/2004 Z. z., záko-

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2005.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.

Èiastka 113

Zbierka zákonov è. 258/2005

Strana 2691

258
ZÁKON
z 24. mája 2005,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov
a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov
a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení zákona è. 54/1999 Z. z., zákona è. 337/1999 Z. z.,
zákona è. 417/2000 Z. z., zákona è. 328/2002 Z. z., zákona è. 664/2002 Z. z., zákona è. 251/2003 Z. z., zákona è. 464/2003 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 652/2004 Z. z. a zákona
è. 732/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 3, § 8 ods. 3 písm. a) a o), q) a v), § 9 a 11 zákona
è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 3 sa za slová (ïalej len minister) vkladá
èiarka a slová ak tento zákon neustanovuje inak,.
3. V § 4 ods. 2 sa za slová Colné riadite¾stvo Slovenskej republiky (ïalej len colné riadite¾stvo) vkladá
èiarka a slová colný kriminálny úrad.
4. V § 5 odsek 1 znie:
(1) Systemizácia v tátnej slube (ïalej len systemizácia) urèuje poèet miest colníkov v tátnej slube
v nadväznosti na pôsobnos a organizaènú truktúru
sluobných úradov. Súèasou systemizácie je objem finanèných prostriedkov na sluobné príjmy colníkov
v tátnej slube..
5. V § 5 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Minister na návrh generálneho riadite¾a colného
riadite¾stva (ïalej len generálny riadite¾) v nadväznosti na pôsobnos a organizaènú truktúru sluobných
úradov urèí v rámci systemizácie poèty miest colníkov
zaradených do platových tried v sluobných úradoch..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
6. V § 5a ods. 1 druhej vete sa slovo a nahrádza slovom alebo a vypúajú sa slová národného alebo.
7. V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:
a) úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,2).
8. V § 12 ods. 2 písmeno c) znie:
c) vysokokolské vzdelanie prvého stupòa alebo vysokokolské vzdelanie druhého stupòa.3).

9. Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) Zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

10. V § 12 ods. 3 písmeno a) znie:
a) úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania, ak absolvoval strednú
kolu a vykonal maturitnú skúku,.
11. V § 12 ods. 3 písmeno c) znie:
c) vysokokolského vzdelania, ak absolvoval vysokú
kolu v tudijnom programe prvého stupòa alebo
v tudijnom programe druhého stupòa a vykonal
tátne skúky..
12. V § 14 ods. 3 písm. b) sa slová iné návykové látky nahrádzajú slovami omamné látky, psychotropné
látky a prípravky.
13. Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

8) Zákon è. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných
látkach a prípravkoch v znení neskorích predpisov..

14. V § 14 odsek 5 znie:
(5) Sluobný úrad je oprávnený na úèely zistenia, èi
obèan spåòa podmienky prijatia do sluobného pomeru, spracúva9) o jeho osobe tieto údaje:
a) meno, priezvisko a rodné èíslo, titul, vedeckú hodnos,
b) dátum a miesto narodenia,
c) adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu,
d) tátnu príslunos a jej zmeny,
e) èíslo obèianskeho preukazu, miesto jeho vydania,
f) vzdelanie, preh¾ad absolvovaných kôl,
g) jazykové vedomosti,
h) zamestnanie, sídlo zamestnávate¾a,
i) preh¾ad predchádzajúcich zamestnávate¾ov aj s pracovným zaradením,
j) vykonávanie podnikate¾skej èinnosti,
k) miesto a èas základnej sluby, ïalej sluby v ozbrojených silách, ozbrojenom bezpeènostnom zbore
alebo ozbrojenom zbore, dosiahnutú hodnos,
l) vznesené obvinenie z trestného èinu voèi jeho osobe,
m) postih za priestupok alebo za iný správny delikt,
n) závislos od poívania alkoholických nápojov,
omamných látok, psychotropných látok a prípravkov.8).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

9) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorích predpisov..
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15. V § 14 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Na úèely pod¾a odseku 5 je sluobný úrad oprávnený spracúva a uchováva osobné údaje o colníkovi
pod¾a odseku 5 po celý èas trvania sluobného pomeru..
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 7.
16. V § 15 ods. 4 písmeno b) znie:
b) vyplnený dotazník s uvedením údajov pod¾a § 14
ods. 5 písm. a) a k),.
17. V § 20 ods. 4 písmená d) a e) znejú:
d) rodièovskej dovolenky pod¾a § 143 ods. 2,
e) doèasnej neschopnosti na slubu pre úraz alebo
chorobu, poèas ktorej colník nemá nárok na náhradu sluobného platu,11a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 6 zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení
policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 732/2004 Z. z..

18. V § 21 ods. 2 sa slová získané bakalárskym túdiom nahrádzajú slovami prvého stupòa.
19. V § 21 ods. 3 prvej vete sa slová vzdelania získaného bakalárskym túdiom nahrádzajú slovami vysokokolského vzdelania prvého stupòa a v druhej vete sa za slovo vzdelanie vkladajú slová druhého
stupòa.
20. V § 23 ods. 1 písm. a) sa slová získané bakalárskym túdiom nahrádzajú slovami prvého stupòa
a slová získané magisterským túdiom, ininierskym
túdiom alebo doktorským túdiom sa nahrádzajú
slovami druhého stupòa.
21. V § 23 ods. 3 písm. a) sa slová bakalárskym túdiom nahrádzajú slovami prvého stupòa.
22. V § 23 ods. 3 písm. b) sa slová magisterským
túdiom, ininierskym túdiom alebo doktorským túdiom nahrádzajú slovami druhého stupòa.
23. V § 24 ods. 1 písm. c) prvom bode sa slová získané bakalárskym túdiom nahrádzajú slovami prvého
stupòa.
24. V § 24 ods. 1 písm. d) prvom bode sa slová získané magisterským túdiom, ininierskym túdiom alebo
doktorským túdiom nahrádzajú slovami druhého
stupòa.
25. V § 27 ods. 4 sa vkladá nové písmeno a), ktoré
znie:
a) spôsobilý na zaradenie do stálej tátnej sluby alebo.
Doterajie písmená a) a c) sa oznaèujú ako písmená b) a d).
26. V § 33 odsek 3 znie:
(3) Colníka do funkcie uvedenej v prílohe è. 2 vymenúva a z funkcie odvoláva prísluný nadriadený. Prísluný nadriadený súèasne tohto colníka ustanovuje
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a odvoláva aj z funkcie uvedenej v prílohe è. 1 za podmienok ustanovených v odseku 1..
27. V § 33 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Colník, ktorý bol vymenovaný do funkcie pod¾a
odseku 3, môe by z tejto funkcie odvolaný aj bez uvedenia dôvodu..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
28. V § 34 ods. 1 písm. b) sa slová lekárskej komisie
nahrádzajú slovami posudkového lekára.
29. V § 34 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) nie je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami prísluného stupòa, ktorý sa vyaduje na výkon funkcie,.
Doterajie písmená c) a f) sa oznaèujú ako písmená d) a g).
30. V § 34 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5,
ktoré znejú:
(4) Colníka, ktorý vykonáva daòový dozor pod¾a osobitného predpisu,11b) môe sluobný úrad aj bez jeho
súhlasu preloi do iného miesta výkonu tátnej sluby
alebo do iného sluobného úradu, ktorého územný obvod je susediaci s územným obvodom sluobného úradu, v ktorom colník vykonáva tátnu slubu, na základe dohody medzi riadite¾mi týchto sluobných úradov
a pri jeho opätovnom preloení ho môe sluobný úrad
preloi do sluobného úradu, v ktorom colník pôvodne
vykonával tátnu slubu, alebo do iného sluobného
úradu, ktorého územný obvod je susediaci s územným
obvodom sluobného úradu, v ktorom colník pôvodne
vykonával tátnu slubu. Colníkovi, ktorý bol preloený do iného miesta výkonu tátnej sluby alebo do iného sluobného úradu, ktorého územný obvod je susediaci s územným obvodom sluobného úradu, v ktorom
colník vykonáva tátnu slubu, patrí náhrada cestovných výdavkov.11c)
(5) Podrobnosti o preloení pod¾a odseku 4 urèí generálny riadite¾ vnútorným predpisom..
Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
Poznámky pod èiarou k odkazom 11b a 11c znejú:

11b) § 11 ods. 15 a 19 a § 17 ods. 5 zákona 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. v znení zákona è. 632/2004 Z. z.
11c
) § 4 ods. 1 písm. a) zákona è. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách..

31. V § 34 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová:
to neplatí, ak colníkovi patrí náhrada za stratu na sluobnom plate pod¾a osobitného predpisu.11d).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11d znie:

11d) § 20 zákona è. 328/2002 Z. z. v znení zákona è. 732/2004
Z. z..

32. V § 40 ods. 1 písm. c) sa slová lekárskej posudkovej komisie nahrádzajú slovami posudkového lekára.
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33. V § 40 odsek 5 znie:
(5) Do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov
nemono zaradi colníka, ktorý splnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok; to neplatí pre colníkov zaradených do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov pod¾a odseku 1 písm. c)..
34. V § 41 ods. 1 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená b) a c).
35. V § 41 ods. 1 písm. b) sa vypúa slovo ïalia.
36. Poznámka pod èiarou k odkazu 13 znie:

13) § 21 zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy..

37. V § 41 sa odsek 2 dopåòa písmenami q) a s), ktoré znejú:
q) verejného ochrancu práv,
r) národného experta Slovenskej republiky v intitúcii Európskej únie,
s) dlhodobo uvo¾neného na plnenie úloh v odborových
orgánoch..
38. V § 42 ods. 2 tretia veta znie:
Doèasné pozbavenie výkonu tátnej sluby sa preruuje na èas výkonu väzby colníka..
39. V § 42 odsek 4 znie:
(4) Ak sa doèasné pozbavenie výkonu tátnej sluby
skonèí, doplatí sa colníkovi rozdiel, o ktorý bol jeho mesaèný sluobný plat skrátený. Rozdiel sluobného platu sa vyplatí colníkovi aj po skonèení sluobného pomeru; to neplatí, ak bolo konanie, pre ktoré bol colník
doèasne pozbavený výkonu tátnej sluby, trestným èinom, za ktorý bol právoplatne odsúdený, alebo ak bol
pre konanie, pre ktoré bol doèasne pozbavený výkonu
tátnej sluby, prepustený zo sluobného pomeru..
40. V § 42 ods. 5 druhej vete sa za slovo vykonáva
vkladá slovo tátnu a za slovo v sa vkladá slovo
tátnej.
41. § 42 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Obmedzenie pod¾a odseku 5 sa vzahuje aj na
colníka poèas zaradenia do neplatenej zálohy..
42. Poznámka pod èiarou k odkazu 14 znie:

14) Napríklad zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení zákona è. 747/2004 Z. z.,
zákon è. 652/2004 Z. z. .

43. V § 44 ods. 3 sa za písmeno m) vkladajú nové písmená n) a r), ktoré znejú:
n) oznámi bez zbytoèného odkladu nadriadenému
stratu alebo odcudzenie svojej sluobnej zbrane,
sluobného preukazu alebo sluobného odznaku,
o) podrobi sa lekárskej prehliadke, prieskumnému
konaniu alebo psychologickému vyetreniu na zistenie zdravotnej a duevnej spôsobilosti na výkon
tátnej sluby,
p) nastúpi do výkonu tátnej sluby bezodkladne po
zruení rozhodnutia o skonèení sluobného pome-
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ru a oboznámi s týmto rozhodnutím bezprostredne
nadriadeného,
q) predloi bezodkladne nadriadenému rozhodnutia
zakladajúce stratu bezúhonnosti,
r) zabezpeèi úèelné a hospodárne spravovanie a vyuívanie finanèných zdrojov, zariadení a sluieb,
ktoré mu boli zverené,.
Doterajie písmeno n) sa oznaèuje ako písmeno s).
44. V § 44 ods. 6 sa za slová zárobkovú èinnos
vkladá èiarka a slová sprostredkúva obchodný styk
so tátom, s obcou alebo s vyím územným celkom,
poadova alebo prijíma dary alebo výhody, alebo navádza iného, aby poskytol dar alebo urèitú výhodu,
zvýhodòova blízke osoby pri vykonávaní tátnej sluby.
45. V § 44 odsek 7 znie:
(7) Obmedzenie pod¾a odseku 6 sa nevzahuje na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tátnych zdravotníckych zariadeniach alebo v netátnych zdravotníckych zariadeniach, na vedeckú èinnos, pedagogickú èinnos, lektorskú èinnos, prednáate¾skú
èinnos, prekladate¾skú èinnos, publicistickú èinnos, literárnu èinnos alebo umeleckú èinnos, èinnosti vedúcich táborov pre deti a mláde, ich zástupcov
pre hospodárske a zdravotné veci, oddielových vedúcich, vychovávate¾ov, intruktorov, prípadne stredných zdravotníckych zamestnancov v táboroch pre deti
a mláde, èinnosti sprostredkovate¾a a rozhodcu pri
kolektívnom vyjednávaní, na správu vlastného majetku, na správu majetku svojich maloletých detí, na
správu majetku osoby, ktorej spôsobilos na právne
úkony bola obmedzená, alebo na správu majetku osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, na èinnos tátneho zamestnanca v poradnom orgáne vlády a vykonávanie funkcie èlena volebnej
komisie alebo funkcie èlena referendovej komisie, alebo èlena komisie na ¾udové hlasovanie o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, na èinnos èlena v rozkladovej komisii, na èinnos osôb prizvaných na výkon
doh¾adu alebo kontroly pod¾a osobitného zákona,14aa)
na vykonávanie funkcie èlena orgánu Úradu pre finanèný trh,14ab) Fondu ochrany vkladov14ac) alebo Garanèného fondu investícií14ab) a na èinnos èlena komisie pre vyetrovanie leteckých nehôd alebo pri
posudzovaní zdravotnej spôsobilosti civilného leteckého personálu. Èinnos znalca, tlmoèníka alebo prekladate¾a môe colník vykonáva, len ak sa táto èinnos
vykonáva pre súd, pre iný tátny orgán, pre obec, pre
vyí územný celok, pre Národnú banku Slovenska14ac)
alebo pre Úrad pre finanèný trh.14ad).
Poznámky pod èiarou k odkazom 14aa a 14ad znejú:

14aa) § 3 ods. 1 písm. a) a § 12 a 18 zákona è. 96/2002 Z. z.
o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 36 a 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení
neskorích predpisov.
§ 6 ods. 2 a § 15 a 19 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade
Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
§ 13 a 25 zákona è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 618/2004 Z. z.
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14ab

) § 7 ods. 7, § 10 ods. 3 a 14 zákona è. 96/2002 Z. z.
§ 16 ods. 2, § 20 ods. 2 a § 25 ods. 4 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
§ 93 ods. 3 a § 95 ods. 2 zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení
neskorích predpisov.
14ac
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
v znení neskorích predpisov.
14ad
) Zákon è. 96/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

46. V § 44a odsek 2 znie:
(2) V majetkovom priznaní pod¾a odseku 1 písm. a)
sa uvádza stav majetku ku dòu vzniku sluobného pomeru. V majetkovom priznaní pod¾a odseku 1 písm. b)
sa uvádza stav majetku k 1. januáru kalendárneho
roka, v ktorom sa podáva majetkové priznanie. V majetkovom priznaní pod¾a odseku 1 písm. c) sa uvádza
stav majetku k poslednému dòu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa podáva majetkové priznanie..
47. V § 44a sa odsek 3 dopåòa písmenom f), ktoré
znie:
f) údaj o príjme z vykonávania èinností uvedených
v § 44 ods. 7, ak tento príjem presahuje 50 000 Sk
za kalendárny rok..
48. § 56 sa vypúa.
49. § 59 vrátane nadpisu znie:
§ 59
Dåka základného èasu sluby v týdni
(1) Dåka základného èasu sluby v týdni je 40 hodín, ak ïalej nie je ustanovené inak.
(2) Dåka základného èasu sluby v týdni, ktorý je
u colníka rozvrhnutý nerovnomerne, ustanovuje sa na
38 hodín.
(3) Súèasou základného èasu sluby v týdni sú
sviatky, ktoré sú dòami pracovného pokoja10) (ïalej len
sviatok).
(4) Deò, keï colník nevykonával tátnu slubu, pretoe sviatok pripadol na jeho obvyklý deò sluby
a z toho dôvodu je pre neho tento deò dòom sluobného
pokoja, sa povauje za deò výkonu tátnej sluby.
(5) Nadriadený môe urèi colníkovi kratí èas sluby
v týdni alebo ho inak vhodne upravi, ak o to colník poiada zo zdravotných dôvodov alebo iných ványch dôvodov a ak tomu nebráni dôleitý záujem tátnej sluby; ak bol colníkovi urèený kratí èas sluby, patrí mu
sluobný príjem zodpovedajúci tomuto kratiemu èasu
sluby..
50. V § 60 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Základný èas sluby v týdni sa rozvrhuje spravidla na pä dní sluby tak, aby dni nepretritého odpoèinku v týdni pripadali ak mono na sobotu a nede¾u.
Ak to povaha tátnej sluby vyaduje, môe by základný èas sluby v týdni rozvrhnutý nerovnomerne.
(2) O rovnomerné rozvrhnutie základného èasu
sluby v týdni ide vtedy, ak colník vykonáva tátnu
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slubu pravidelne v urèených dòoch v týdni tak, e
jeho základný èas sluby v tomto týdni je splnený a nepretritý odpoèinok v týdni pripadne na sobotu a nede¾u..
51. V § 60 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 7,
ktoré znejú:
(3) O nerovnomerné rozvrhnutie základného èasu
sluby v týdni ide vtedy, ak je základný èas sluby rozvrhnutý nerovnomerne na jednotlivé týdne tak, e
v niektorých týdòoch je kratí, v iných dlhí ne urèený základný èas sluby v týdni prísluného obdobia,
spravidla tvortýdenného, a jeho priemerná dåka sa
rovná dåke základného èasu sluby v týdni.
(4) O rovnomernom rozvrhnutí základného èasu
sluby v týdni, ako aj o nerovnomernom rozvrhnutí základného èasu sluby v týdni rozhoduje nadriadený;
urèí aj zaèiatok a koniec èasu sluby v týdni v jednotlivých dòoch. Dåka jednej nepretritej zmeny môe by
najviac 12 hodín.
(5) Výnimku nad rámec èasu stanoveného pod¾a odseku 4 v prípadoch pecifických èinností urèí generálny riadite¾ vnútorným predpisom. Dåka jednej nepretritej zmeny nesmie presiahnu 18 hodín.
(6) Zmenovým reimom je spôsob organizácie sluby, pri ktorom colníci jeden druhého striedajú na rovnakom mieste výkonu tátnej sluby alebo na urèenom
mieste výkonu tátnej sluby pod¾a urèeného rozvrhu
a v priebehu urèeného obdobia, dní alebo týdòov vykonávajú tátnu slubu v rôznom èase.
(7) Ak je základný èas sluby v týdni rozvrhnutý
tak, e sa v òom colníci vzájomne striedajú v dvoch
zmenách v rámci 24 hodín idúcich po sebe, ide o dvojzmenný reim. O dvojzmenný reim ide aj v prípade, ak
sa colníci striedajú v dvoch zmenách, prièom sa zmeny
èiastoène prekrývajú, ak výkon tátnej sluby v druhej
zmene po 14. hodine trvá aspoò pä hodín. Za trojzmenný reim sa povauje reim, v ktorom sa colníci
vzájomne striedajú v troch zmenách v rámci 24 hodín
idúcich po sebe. Za nepretritý reim sa povauje reim, ktorý si vyaduje výkon tátnej sluby 24 hodín
denne poèas siedmich dní v týdni..
Doterajie odseky 3 a 9 sa oznaèujú ako odseky 8
a 14.
52. V § 60 odsek 14 znie:
(14) Dòami sluobného pokoja vo výkone tátnej
sluby sú sviatky a dni, na ktoré pripadá nepretritý
odpoèinok v týdni..
53. V § 67 písmeno b) znie:
b) doèasnej neschopnosti na výkon tátnej sluby pre
chorobu alebo úraz, ak má nárok na náhradu sluobného platu,11a).
54. V § 67 písmeno i) znie:
i) materskej dovolenky alebo rodièovskej dovolenky,
poèas ktorej má colníèka alebo colník nárok na materské pod¾a osobitného predpisu,33).
55. V § 75 ods. 1 sa vypúajú slová alebo ïalí sluobný plat.
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56. V § 75 ods. 4 písmeno a) znie:
a) pri predvolaní na konanie na súde alebo inom tátnom orgáne, alebo orgáne územnej samosprávy
okrem èinnosti súdneho znalca a tlmoèníka,.
57. V § 75 ods. 5 písm. c) sa za slovo komisií vkladajú slová pri vo¾be prezidenta Slovenskej republiky,.
58. V § 76 ods. 1 písm. e) sa za tretí bod vkladá nový
tvrtý bod, ktorý znie:
4. pri úmrtí inej osoby, ktorá nepatrí k uvedeným rodinným prísluníkom, ale ila s colníkom v èase
úmrtia v domácnosti, sluobné vo¾no sa poskytne na
nevyhnutne potrebný èas, najviac na jeden deò, a na
ïalí deò, ak colník obstaráva pohreb tejto osoby,.
Doterají tvrtý bod sa oznaèuje ako piaty bod.
59. V § 76 ods. 1 písmeno i) znie:
i) pri znemonení dopravy colníka do miesta výkonu
tátnej sluby z poveternostných dôvodov sa sluobné vo¾no poskytne na nevyhnutne potrebný èas,
najviac vak na jeden deò..
60. V § 76 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
a) enatému, rozvedenému alebo ovdovenému colníkovi preloenému na inú funkciu do iného miesta
výkonu tátnej sluby z dôvodu uvedeného v § 34
ods. 1 písm. a), b), f) alebo písm. g), ktorý z tohto dôvodu ije odlúèene od rodiny a nemôe k rodine
denne dochádza, najviac 15 dní v kalendárnom
roku; sluobné vo¾no sa poskytuje po èastiach,
z ktorých jedna èas spravidla nepresahuje dva dni,
b) na vybavenie dôleitých osobných, rodinných alebo
majetkových vecí, ktoré nemono vybavi mimo
èasu výkonu tátnej sluby, ak by colníkovi inak
vznikla ujma, v nevyhnutne potrebnom rozsahu,
najviac na jeden deò..
61. § 77a sa vypúa.
62. V § 78 ods. 1 sa slová peòaná pomoc v materstve nahrádzajú slovom materské.
63. Poznámka pod èiarou k odkazu 18 znie:

18) Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorích predpisov.
Zákon è. 280/2002 Z. z. o rodièovskom príspevku v znení
neskorích predpisov..

64. V § 78 ods. 2 písm. c) sa slovo obce nahrádza
slovami územnej samosprávy.
65. V § 78 ods. 3 sa vypúajú slová s výnimkou dôleitých osobných prekáok v súvislosti so túdiom pri
výkone tátnej sluby.
66. V § 79 ods. 1 písmeno r) znie:
r) odmena..
67. V § 80 odsek 3 znie:
(3) Pre jednotlivé platové triedy sa urèuje funkèný
plat v tejto výke:
Platová trieda

Funkèný plat Sk mesaène

1

6 110

2

6 930
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3

7 860

4

8 890

5

10 020

6

11 410

7

13 350

8

15 550

9

18 020..

68. V § 81 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo dåke
vkladá slovo zapoèítate¾nej.
69. V § 81 ods. 3 písm. b) a c) sa vypúajú slová ak
je táto priznaná rozhodnutím prísluného sluobného
úradu,.
70. V § 81 ods. 3 písmeno e) znie:
e) starostlivosti o diea zodpovedajúca dåke materskej dovolenky alebo rodièovskej dovolenky, alebo
ïalej materskej dovolenky, alebo ïalej rodièovskej dovolenky urèenej osobitnými predpismi
v èase jej vykonávania, ak sa v tejto dobe súèasne
v dennom túdiu nepripravoval na povolanie, osobnej celodennej starostlivosti o diea s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyadujúcim osobitnú starostlivos urèenej osobitným predpisom,
najviac vak es rokov zo súhrnu týchto dôb,.
71. V § 81 ods. 3 písmeno g) znie:
g) túdia tudijného programu tretieho stupòa20)
v rozsahu zodpovedajúcom miere vyuitia túdia na
úspený výkon poadovanej sluobnej èinnosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 20 znie:

20) § 2 ods. 5 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení zákona
è. 528/2003 Z. z..

72. Poznámka pod èiarou k odkazu 21 sa vypúa.
73. V § 82 odsek 1 znie:
(1) Colníkovi patrí hodnostný príplatok v sume
hodnos

Sk mesaène

colný strámajster

1 800

colný nadstrámajster

2 000

colný podpráporèík, colný asistent

2 300

colný práporèík, colný kontrolór

2 500

colný nadpráporèík, hlavný colný kontrolór

2 700

colný inpektor

2 900

hlavný colný inpektor

3 100

colný radca

3 300

vyí colný radca

3 500

hlavný colný radca

3 700..

74. § 83 vrátane nadpisu znie:
§ 83
Osobitný príplatok
(1) Colníkovi, ktorý vykonáva sluobnú èinnos pod¾a odseku 2, patrí osobitný príplatok vo výke 1 000 a

Strana 2696

Zbierka zákonov è. 258/2005

5 000 Sk mesaène. Osobitný príplatok urèuje vnútorným predpisom generálny riadite¾ v závislosti od charakteru vykonávanej sluobnej èinnosti a miery ohrozenia ivota alebo zdravia colníka.
(2) Za sluobnú èinnos pod¾a odseku 1 sa povauje
priamy výkon tátnej sluby v oblasti paovania omamných látok, skráteného vyetrovania, colnej pátracej
sluby, èinnosti kontrolných mobilných skupín a inpekènej èinnosti. Obsahovú náplò sluobných èinností urèí generálny riadite¾ vnútorným predpisom..


75. Poznámka pod èiarou k odkazu 21a znie:

21a

) Napríklad § 40 zákona è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z minerálneho oleja..

76. § 86 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Osobný príplatok sa priznáva pevnou sumou do
výky ustanoveného limitu pod¾a odsekov 1 a 2 a zaokrúh¾uje sa na celé desakoruny smerom nahor.
(5) Priamym výkonom tátnej sluby je vykonávanie
kontroly dovozu a vývozu tovaru, kontroly dopravných
prostriedkov, odha¾ovanie protiprávnych konaní súvisiacich s dovozom a vývozom tovaru, vykonávanie daòového dozoru a daòovej kontroly predmetov spotrebnej dane,21a) odha¾ovanie poruovania daòových
predpisov a odha¾ovanie protiprávneho konania colníka a poruovania sluobnej disciplíny..
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patrí mu za kadú hodinu tejto pohotovosti peòaná
náhrada vo výke
a) 50 %, a ak ide o deò sluobného pokoja, 100 % z príslunej èasti jeho sluobného platu, ak ide o pohotovos vykonávanú v mieste výkonu tátnej sluby,
b) 15 %, a ak ide o deò sluobného pokoja, 25 % z príslunej èasti jeho sluobného platu, ak ide o pohotovos vykonávanú v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, alebo na inom dohodnutom
mieste.
(2) Peòaná náhrada za sluobnú pohotovos colníkovi nepatrí, ak v èase sluobnej pohotovosti vykonáva
tátnu slubu..
83. V § 97 sa vypúa odsek 3.
84. Poznámky pod èiarou k odkazom 22 a 23 znejú:

22) Zákon è. 283/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
23
) Zákon è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorích
predpisov..

85. V § 101a ods. 2 sa slová ïalí sluobný plat nahrádzajú slovom odmena.
86. V § 101a ods. 3 sa vypúajú slová ïalí sluobný plat pod¾a § 79 ods. 1 písm. r) a peòaná náhrada za
sluobnú pohotovos pod¾a § 79 ods. 3.

77. V § 91 ods. 1 sa slová vo výke 1/165 nahrádzajú slovami v sume príslunej èasti.

87. V § 101a ods. 4 sa slová § 34 ods. 6 nahrádzajú
slovami § 34 ods. 8 a slová § 91 a 96 sa nahrádzajú
slovami § 91 a 94 a § 96.

78. V § 92 sa slová vo výke 25 % zo sumy, ktorá
predstavuje 1/165 nahrádzajú slovami v sume 25 %
z príslunej èasti.

88. V § 101a ods. 11 sa odkaz 23b nahrádza odkazom
11a a vypúa sa poznámka pod èiarou k odkazu 23b.

79. V § 93 sa slová vo výke 30 % zo sumy, ktorá
predstavuje 1/165 nahrádzajú slovami v sume 30 %
z príslunej èasti.
80. V § 94 sa slová vo výke 1/165 nahrádzajú slovami v sume príslunej èasti.
81. § 95 vrátane nadpisu znie:
§ 95
Odmena
(1) Colníkovi mono poskytnú odmenu za
a) kvalitné plnenie úloh alebo za vykonanie sluobných úloh nad rozsah zverených èinností,
b) splnenie mimoriadnej sluobnej úlohy alebo významnej sluobnej úlohy, alebo vopred urèenej sluobnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy.
(2) Colníkovi mono poskytnú odmenu za dlhodobé
dosahovanie ve¾mi dobrých výsledkov vo výkone tátnej sluby a do výky sluobného platu pri dosiahnutí
50 rokov veku..
82. § 96 vrátane nadpisu znie:
§ 96
Peòaná náhrada za sluobnú pohotovos
(1) Ak je colníkovi nariadená sluobná pohotovos,

89. V § 102 odsek 3 znie:
(3) Colníkovi, ktorý je vyslaný na výkon tátnej sluby v zahranièí, okrem colníka vyslaného na výkon tátnej sluby v zahranièí v rámci mierových pozorovate¾ských misií, na ktorých sa Slovenská republika
zúèastòuje, patria náhrady súvisiace so zahraniènou
sluobnou cestou a s inými zmenami miesta výkonu
tátnej sluby v zahranièí pod¾a osobitného predpisu.23b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 23b znie:

23b) § 18 a 32 zákona è. 283/2002 Z. z. v znení zákona
è. 81/2005 Z. z..

90. Poznámky pod èiarou k odkazom 24 a 26 znejú:

24) § 5 ods. 1 a 2 zákona è. 283/2002 Z. z.
25
) § 7 ods. 2 zákona è. 283/2002 Z. z.
26
) § 7 ods. 4 a 5 zákona è. 283/2002 Z. z..

91. V § 107 ods. 3 sa slová hromadného dopravného
prostriedku dia¾kovej prepravy nahrádzajú slovami
pravidelnej verejnej dopravy.
92. Poznámka pod èiarou k odkazu 27 znie:

27) § 13 ods. 2 a ods. 4 písm. c) zákona è. 283/2002 Z. z. v znení
zákona è. 81/2005 Z. z..

93. V § 121 odsek 8 znie:
(8) Výplata peòaného príspevku na zaobstaranie
a obnovu priznaných naturálnych náleitostí sa vykonáva v najbliom výplatnom termíne sluobného príjmu..
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94. V § 121 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: a colníèke poèas materskej dovolenky alebo colníkovi poèas rodièovskej dovolenky pod¾a § 143 ods. 1..
95. § 121 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Naturálne náleitosti pod¾a odseku 2 písm. a) a c)
a jednorazové peòané príspevky pod¾a odsekov 3 a 4 nepatria colníkovi, ktorému vznikol sluobný pomer pod¾a
tohto zákona opätovne, ak od skonèenia predchádzajúceho sluobného pomeru uplynulo menej ako 12 mesiacov..
96. § 122 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Ak priznanie platových náleitostí je podmienené
vykonávaním tátnej sluby, za vykonávanie tátnej
sluby sa posudzuje aj èas
a) èerpania dovolenky, dodatkovej dovolenky alebo
preventívnej rehabilitácie,
b) keï colník nevykonáva tátnu slubu, pretoe je
sviatok pripadajúci na jeho inak obvyklý deò výkonu
tátnej sluby,
c) náhradného vo¾na za výkon tátnej sluby nad základný èas sluby v týdni,
d) sluobného vo¾na pre prekáky v tátnej slube z dôvodov veobecného záujmu, ak colníkovi nebola poskytnutá náhrada sluobného platu alebo iná náhrada,
e) sluobného vo¾na pre dôleité osobné prekáky
v tátnej slube,
f) sluobného vo¾na pre dôleité osobné prekáky
v tátnej slube v súvislosti so túdiom pri výkone
tátnej sluby,
g) odborného kolenia,
h) prestávky v slube,
i) prestávky na dojèenie,
j) sluobnej cesty strávený inak ako plnením sluobných úloh, ktorý spadá do základného èasu sluby
colníka v jednotlivých dòoch.
(7) Príslunou èasou sluobného platu na úèely tohto
zákona pri 40-hodinovom základnom èase sluby v týdni
je 1/175 sluobného platu pod¾a § 79 ods. 1 písm. a) a l)
a pri 38-hodinovom základnom èase sluby v týdni 1/165
sluobného platu pod¾a § 79 ods. 1 písm. a) a l)..
97. V § 128 písm. d) sa slová iné návykové látky nahrádzajú slovami omamné látky, psychotropné látky
a prípravky.
98. V § 128 písm. e) sa slová iných návykových látok, nahrádzajú slovami omamných látok, psychotropných látok a prípravkov,.
99. § 130 znie:
§ 130
tátny odborný dozor nad bezpeènosou a poiarnou
ochranou vykonáva orgán dozoru colného riadite¾stva
pod¾a osobitného predpisu.28).
Poznámka pod èiarou k odkazu 28 znie:

28) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 330/1996 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci
v znení neskorích predpisov, zákon è. 95/2000 Z. z.
o inpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov, zákon è. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred poiarmi v znení neskorích predpisov..
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100. V § 135 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
Sluobný plat vyplatený za sluobné vo¾no poskytnuté pod¾a § 77 predstavuje výku sluobného platu po
zníení o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného na
zdravotné poistenie, nemocenské zabezpeèenie, výsluhové zabezpeèenie, o sumu príspevku na poistenie
v nezamestnanosti a preddavkov na daò z príjmu zo závislej èinnosti..
101. V § 135 ods. 7 sa slová písm. a) a c) nahrádzajú slovami písm. a) a § 183 ods. 2.
102. Poznámka pod èiarou k odkazu 31 znie:

31) Napríklad zákon è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného
poistenia a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti v znení zákona è. 720/2004 Z. z.,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti v znení neskorích predpisov..

103. § 140 znie:
§ 140
(1) Ak tehotná colníèka vykonáva tátnu slubu, ktorej výkon je tehotným colníèkam zakázaný alebo pod¾a
lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, sluobný úrad je povinný doèasne ju previes na výkon inej
tátnej sluby, ktorá je pre òu vhodná.
(2) Ak z dôvodov uvedených v odseku 1 nemono colníèku doèasne previes na výkon inej tátnej sluby,
ktorá je pre òu vhodná, sluobný úrad je povinný zaradi ju do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov.
(3) Ak colníèka dosahuje pri výkone tátnej sluby,
na ktorý bola prevedená pod¾a odseku 1 bez svojho zavinenia, nií sluobný príjem, poskytuje sa jej na vyrovnanie tohto rozdielu vyrovnávacia dávka pod¾a osobitného predpisu.32)
(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa vzahujú rovnako
na colníèku do konca deviateho mesiaca po pôrode..
Poznámka pod èiarou k odkazu 32 znie:

32) § 9 zákona è. 328/2002 Z. z..

104. Nadpis nad § 143 znie:
Materská dovolenka
a rodièovská dovolenka.
105. V § 143 odseky 1 a 2 znejú:
(1) V súvislosti s pôrodom a so starostlivosou o narodené diea patrí colníèke materská dovolenka v trvaní 28 týdòov; ak colníèka porodila zároveò dve deti
alebo viac detí alebo ak ide o osamelú colníèku, patrí jej
materská dovolenka v trvaní 37 týdòov. V súvislosti so
starostlivosou o narodené diea patrí aj colníkovi od
narodenia dieaa rodièovská dovolenka v rovnakom
rozsahu, ak sa stará o narodené diea.
(2) Na prehåbenie starostlivosti o diea sa poskytne
colníèke a colníkovi, ak o to písomne poiadajú, rodièovská dovolenka a do troch rokov veku dieaa. Ak
ide o diea s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyadujúcim osobitnú starostlivos, poskytne sa
colníèke a colníkovi, ak o to písomne poiadajú, rodi-
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èovská dovolenka a do iestich rokov veku dieaa.
Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o ktorý colník
alebo colníèka iadajú, spravidla najmenej vak na jeden mesiac..
106. V § 143 ods. 5 prvej vete sa za slovo patrí vkladá slovo jej.
107. Poznámka pod èiarou k odkazu 34 znie:

34) Zákon è. 280/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

108. § 144 a 146 znejú:
§ 144
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dovolenke, poskytuje sa im táto dovolenka ete v trvaní
dvoch týdòov odo dòa úmrtia dieaa, najdlhie do
dòa, keï by diea dosiahlo jeden rok.
§ 146
Ak colníèka alebo colník poiadajú nadriadeného
o poskytnutie dovolenky tak, aby nadväzovala bezprostredne na skonèenie materskej dovolenky alebo rodièovskej dovolenky, nadriadený je povinný iadosti vyhovie..
109. Poznámka pod èiarou k odkazu 35 znie:

35) Zákon è. 652/2004 Z. z..

(1) Nárok na materskú dovolenku a rodièovskú dovolenku má aj colníèka a colník, ktorí prevzali na základe
právoplatného rozhodnutia prísluného orgánu diea
do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos rodièov,
ktoré im bolo zverené rozhodnutím prísluných orgánov na neskorie osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo diea, ktorého matka zomrela.

110. V § 152 sa slová inej návykovej látky nahrádzajú slovami omamných látok, psychotropných látok
a prípravkov.

(2) Materská dovolenka alebo rodièovská dovolenka
sa poskytuje colníèke a colníkovi odo dòa prevzatia dieaa v trvaní 22 týdòov, a ak colníèka a colník prevzali
dve deti alebo viac detí alebo ak ide o osamelú colníèku
a osamelého colníka, v trvaní 31 týdòov, najdlhie
vak do dòa, keï diea dosiahne vek osem mesiacov.
Rodièovská dovolenka sa poskytuje a do dòa, kým diea dosiahne tri roky veku a kým diea s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyadujúcim osobitnú
starostlivos dosiahne es rokov veku.

112. V § 160 ods. 1 tretej vete sa slová inej návykovej
látky nahrádzajú slovami omamných látok, psychotropných látok a prípravkov.

Materská dovolenka a rodièovská
dovolenka v osobitných prípadoch

115. V § 166 ods. 2 písm. b) sa slová inej návykovej
látky nahrádzajú slovami omamných látok, psychotropných látok a prípravkov.

§ 145
(1) Ak bolo diea zo zdravotných dôvodov umiestnené
v zariadení zdravotníckej starostlivosti a colníèka a colník zatia¾ nastúpia výkon tátnej sluby, preruí sa týmto nástupom materská dovolenka alebo rodièovská dovolenka, najskôr vak po uplynutí iestich týdòov odo
dòa pôrodu; jej nevyèerpaná èas sa colníèke a colníkovi
poskytne odo dòa, keï prevzali diea zo zariadenia opä
do svojej starostlivosti a prestali z tohto dôvodu vykonáva tátnu slubu, nie vak dlhie ako do doby, keï diea
dosiahne tri roky, a ak ide o diea s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyadujúcim osobitnú starostlivos, do iestich rokov veku dieaa.
(2) Colníèke a colníkovi, ktorý sa prestal stara
o narodené diea a ktorého diea bolo z tohto dôvodu
umiestnené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos rodièov, ako aj colníèke a colníkovi, ktorého diea
je v doèasnej starostlivosti detského domova alebo obdobného ústavu z iných ako zdravotných dôvodov, nepatrí materská dovolenka alebo rodièovská dovolenka
za obdobie, poèas ktorého sa o diea nestará.
(3) Ak sa diea narodilo màtve, patrí colníèke materská dovolenka v trvaní 14 týdòov.
(4) Ak diea zomrie v èase, keï je colníèka na materskej dovolenke alebo colníèka a colník na rodièovskej

111. V § 157 ods. 3 písm. b) sa slová iných návykových látok nahrádzajú slovami omamných látok, psychotropných látok a prípravkov.

113. V § 163 sa slová iných návykových látok nahrádzajú slovami omamných látok, psychotropných
látok a prípravkov.
114. V § 166 ods. 1 písm. b) sa slová inej návykovej
látky nahrádzajú slovami omamných látok, psychotropných látok a prípravkov.

116. V § 177 ods. 1 sa za slovo opatreniach vkladajú slová alebo pre výkon tátnej sluby.
117. § 180 sa dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) zákazom èinnosti výkonu funkcie colníka..
118. V § 183 ods. 1 úvodná veta znie:
Sluobný úrad prepustí colníka zo sluobného pomeru, ak.
119. V § 183 ods. 1 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a h) sa oznaèujú ako písmená a) a g).
120. V § 183 ods. 1 písm. a) sa slová lekárskej komisie nahrádzajú slovami posudkového lekára.
121. V § 183 ods. 1 písmeno b) znie:
b) nespåòa podmienky pod¾a § 14 ods. 1 písm. a)
a c),.
122. V § 183 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) u nemôe by zaradený v zálohe pre prechodne nezaradených colníkov pod¾a § 40 ods. 5; to neplatí
pre colníkov zaradených do zálohy pre prechodne
nezaradených colníkov pod¾a § 40 ods. 1 písm. c)..
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123. V § 183 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Colník môe by prepustený zo sluobného pomeru, ak
a) preòho v dôsledku zníenia poèetných stavov colnej správy schválených vládou nie je iné sluobné zaradenie,
b) spåòa podmienky nároku na výsluhový dôchodok
pod¾a osobitného predpisu38a) a dovàil vek 55 rokov
alebo
c) spåòa podmienky nároku na starobný dôchodok
pod¾a osobitného predpisu.38b).
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§ 189a
Skonèenie sluobného pomeru
zákazom èinnosti výkonu funkcie colníka
Sluobný pomer colníka sa konèí dòom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým súd colníkovi uloil trest zákazu èinnosti vykonáva funkciu colníka..
137. V § 190 ods. 2 sa slovo podporu nahrádza slovom dávku.
138. Poznámka pod èiarou k odkazu 39 znie:

Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.

39) Zákon è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

124. Poznámka pod èiarou k odkazu 38b znie:

139. V § 213 ods. 1 sa slová vykonávajú prísluné
lekárske komisie nahrádzajú slovami vykonáva posudkový lekár.

38b) § 65 zákona è. 461/2003 Z. z..

125. V § 183 ods. 3 prvej vete sa za slovo slube
vkladá èiarka a slová ktorému nevznikol nárok na výsluhový dôchodok, a slová v odseku 1 sa nahrádzajú
slovami v odseku 2.
126. V § 183 ods. 3 druhej vete sa slová písm. b) nahrádzajú slovami písm. a).
127. V § 183 ods. 4 prvej vete sa slová písm. d) a g)
nahrádzajú slovami písm. c) a f).
128. V § 183 ods. 4 druhej vete sa slová písm. d) nahrádzajú slovami písm. c).
129. V § 184 ods. 2 sa slová písm. d) a g) nahrádzajú slovami písm. c) a f).
130. V § 185 ods. 3 sa slová písm. d) a g) nahrádzajú slovami písm. c) a f).
131. V § 186 ods. 1 písm. a) sa slová iných návykových látok, nahrádzajú slovami omamných látok,
psychotropných látok a prípravkov, a to najdlhie do
skonèenia podpornej doby,11a).
132. V § 186 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová:
a to najdlhie do skonèenia podpornej doby,11a).
133. V § 186 ods. 2 sa slová písm. c), e) a g) nahrádzajú slovami písm. b) a h) alebo § 183 ods. 2 písm. b)
a c).
134. V § 187 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ak po rozhodnutí o neplatnom skonèení sluobného pomeru nemono colníka zaradi do pôvodnej funkcie,
ustanoví alebo vymenuje sa do funkcie pod¾a § 33..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
135. V § 187 ods. 3 sa slová najneskôr pred doruèením nahrádzajú slovami po doruèení.
136. Za § 189 sa vkladá § 189a, ktorý vrátane nadpisu znie:

140. V § 213 ods. 2 sa slová prísluná lekárska komisia nahrádzajú slovami posudkový lekár.
141. V § 217 ods. 2 sa slová písm. b), c), f) a g) nahrádzajú slovami písm. a), b), e) a g) a § 183 ods. 2
písm. b) a c).
142. V § 220 sa za slová po colníkoch, vkladajú slová ak sa má kona o ich právach, právom chránených
záujmoch alebo povinnostiach,.
143. V poznámke pod èiarou k odkazu 44 sa citácia
zákon è. 100/1988 Zb. v znení neskorích predpisov
nahrádza citáciou zákon è. 328/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
144. Za § 227 sa vkladá § 227a, ktorý znie:
§ 227a
Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej u bolo právoplatne rozhodnuté, je oprávnený orgán takýmto rozhodnutím viazaný..
145. Za § 228 sa vkladá § 228a, ktorý znie:
§ 228a
Konanie sa zastaví, ak vzal úèastník konania návrh
na zaèatie konania spä alebo ak odpadol dôvod konania zaèatého z podnetu oprávneného orgánu alebo
smrou úèastníka konania..
146. Poznámka pod èiarou k odkazu 45 znie:

45) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch
a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

147. V § 231 odsek 7 znie:
(7) Oprávnený orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie
vydal, môe o odvolaní sám rozhodnú, ak odvolaniu
v plnom rozsahu vyhovie; ak tak neurobí, je povinný
bez zbytoèného odkladu, najneskôr vak do 30 dní odo
dòa podania odvolania, predloi odvolanie spolu so
svojím stanoviskom a spisovým materiálom odvolaciemu orgánu na rozhodnutie..
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148. V § 232 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v plnom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajie konanie doplní, prípadne zistené nedostatky odstráni..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
149. § 234 vrátane nadpisu znie:
§ 234
Obnova konania
(1) Ak sa dodatoène zistia nové skutoènosti alebo dôkazy, ktoré neboli colníkovi alebo nadriadenému bez
jeho viny v èase konania známe a nemohol ich uplatni
a ktoré mohli ma podstatný vplyv na rozhodnutie,
mono na ich návrh právoplatné rozhodnutie preskúma a na základe toho toto rozhodnutie zmeni alebo
zrui.
(2) Návrh na obnovu konania sa podáva do troch mesiacov odo dòa, keï sa colník alebo nadriadený dozvedel o dôvodoch obnovy konania, najneskôr vak do
troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(3) V návrhu na obnovu konania treba uvies dôvody
obnovy konania a skutoènosti svedèiace o tom, e návrh je podaný vèas.
(4) Proti rozhodnutiu o obnove konania mono poda
odvolanie (rozklad).
(5) Ak sa dôvod obnovy konania týka aj rozhodnutia
odvolacieho orgánu, o obnove konania rozhoduje tento
orgán; v ostatných prípadoch uskutoèòuje obnovu konania oprávnený orgán..
150. V § 235 odsek 1 znie:
(1) Ak sa dodatoène zistí, e právoplatné rozhodnutie je v rozpore s právnymi predpismi alebo vnútornými
predpismi, minister alebo sluobný úrad ho zmení,
zruí alebo zruí a vráti na nové konanie..
151. V § 235 ods. 2 sa za slová zmeni vkladá èiarka a slová alebo zrui sa nahrádzajú slovami zrui
alebo zrui a vráti na nové konanie.
152. V § 242 ods. 3 sa slová § 176 ods. 3 a § 183
ods. 3 nahrádzajú slovami § 53 a 54, § 176 ods. 3,
§ 183 ods. 4, § 234 a 235.
153. V § 244 ods. 3 druhej vete sa slová inej návykovej látky nahrádzajú slovami omamných látok,
psychotropných látok a prípravkov.
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154. V § 248 ods. 2 sa slová inej návykovej látky nahrádzajú slovami omamných látok, psychotropných
látok a prípravkov.
155. V § 254 ods. 3 prvej vete sa za slovo Rozhodnutie vkladajú slová o prijatí do sluobného pomeru,
o uloení disciplinárneho opatrenia, a slovo opisu sa
nahrádza slovom odpisu.
156. V § 254 ods. 3 poslednej vete sa slovo opis nahrádza slovom odpis.
157. V § 254 ods. 4 druhá veta znie:
Ak písomnos uloená na pote nebola vyzdvihnutá,
nastanú úèinky jej doruèenia na tretí deò od jej uloenia..
158. V § 255 ods. 2 sa slová 1/165 nahrádzajú slovami príslunej èasti.
159. Za § 257 sa vkladajú § 257a a 257b, ktoré znejú:
§ 257a
Zníenie funkèného platu colníka v prípravnej tátnej slube pod¾a predpisov platných do 31. decembra
2004 sa od 1. júla 2005 neuplatòuje.
§ 257b
Colník ustanovený alebo vymenovaný do funkcie
uvedenej v prílohe è. 2 tohto zákona pod¾a doterajích
predpisov sa od 1. júla 2005 povauje za vymenovaného do funkcie pod¾a § 33 ods. 3..
160. Za § 268d sa vkladajú § 268e a 268f, ktoré znejú:
§ 268e
Colník, ktorému vznikol sluobný pomer pred 1. septembrom 2003, je povinný do troch mesiacov od úèinnosti tohto zákona predloi sluobnému úradu odpis
z registra trestov nie starí ako tri mesiace.
§ 268f
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe è. 4..
161. Za prílohu è. 3 sa vkladá príloha è. 4, ktorá znie:
Príloha è. 4
k zákonu è. 200/1998 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1995/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a vo¾nom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23. 11. 1995).
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2. Smernica Rady 75/117/EHS z 10. februára 1975 o aproximácii zákonov èlenských tátov týkajúcich sa uplatòovania zásady rovnakej odmeny pre muov a eny (Ú. v. ES L 045, 19. 2. 1975).
3. Smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mumi a enami, pokia¾ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky
(Ú. v. ES L 039, 14. 2. 1976) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002
(Ú. v. ES L 269, 5. 10. 2002).
4. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorá ustanovuje zásadu rovnakého zaobchádzania s osobami bez
oh¾adu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).
5. Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje veobecný rámec rovnakého zaobchádzania
v zamestnaní a zárobkovej èinnosti (Ú. v. ES L 303, 2. 12. 2000).
6. Smernica Rady 1996/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodièovskej dovolenke uzatvorenej medzi UNICE,
CEEP a ETUC (Ú. v. ES L 145, 19. 6. 1996) v znení smernice Rady 1997/75/ES z 15. decembra 1997
(Ú. v. ES L 010, 16. 1. 1998)..
Èl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 200/1998 Z. z.
o tátnej slube colníkov a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 54/1999 Z. z., zákonom
è. 337/1999 Z. z., zákonom è. 417/2000 Z. z., zákonom

è. 328/2002 Z. z., zákonom è. 664/2002 Z. z., zákonom
è. 251/2003 Z. z., zákonom è. 464/2003 Z. z., zákonom
è. 365/2004 Z. z., zákonom è. 382/2004 Z. z., zákonom
è. 652/2004 Z. z., zákonom è. 732/2004 Z. z. a týmto
zákonom.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2005.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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259
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 23. mája 2005,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou
na obdobie krízovej situácie

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 31 ods. 5 zákona è. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebite¾a
v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 511/2003 Z. z. (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
(1) Príprava na zásobovanie vodou na obdobie krízovej situácie1) (ïalej len zásobovanie pitnou vodou) je
plánovanie a prijímanie preventívnych opatrení na zabezpeèenie dodávky pitnej vody pre obyvate¾ov, pre
subjekty hospodárskej mobilizácie, pre ozbrojené sily,
pre ozbrojené bezpeènostné zbory a pre ostatné zloky
(ïalej len odberate¾ ).
(2) Preventívne opatrenia na zabezpeèenie dodávky
pitnej vody sú výsledkom
a) analýzy súèasného stavu zásobovania vodou (ïalej
len analýza),
b) vyhodnotenia bezpeènostných rizík a ohrození.
(3) Subjekt hospodárskej mobilizácie pod¾a § 4
písm. c) a d) zákona, ktorý zabezpeèuje zásobovanie
pitnou vodou, vykonáva analýzu a vyhodnotenie bezpeènostných rizík a ohrození, ktoré sú podkladom na
vypracovanie krízového plánu.
(4) Pri vypracúvaní analýzy sa hodnotí oblas zásobovania vodou, a to najmä
a) charakteristikou oblasti zásobovania vodou, v ktorej
sa hodnotia fyzikálno-geografické pomery a demografické pomery a spôsob zásobovania pitnou vodou,
b) rozborom súèasného stavu zásobovania vodou na
základe údajov o odberoch vody pre obyvate¾stvo,
priemysel, po¾nohospodárstvo, obèiansku vybavenos a na základe údajov o verejnom vodovode,
c) zhodnotením vplyvu energetického systému na zásobovanie vodou, najmä z h¾adiska výroby a dopravy
pitnej vody k odberate¾om.
(5) Pri vyhodnocovaní bezpeènostných rizík a ohrozenia sa posudzujú najmä
a) moné zdroje ohrozenia alebo zneèistenia vodných

zdrojov a objektov a zariadení verejného vodovodu
(ïalej len vodárenský objekt),
b) citlivos vyuívaných vodných zdrojov a vodárenských objektov na predpokladané bezpeènostné riziká a ohrozenie,
c) monos vyradenia k¾úèových vodných zdrojov a vodárenských objektov z prevádzky a návrh na náhradné zásobovanie pitnou vodou po ich vyradení
z prevádzky; tento návrh sa vypracúva v rôznych variantoch,
d) monos rozpadu energetického systému a návrh na
náhradné rieenie dodávky elektrickej energie na
výrobu a dodávku pitnej vody k odberate¾om.
(6) Núdzové zásobovanie pitnou vodou je dodávka
pitnej vody cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami
a) pri preruení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu alebo
b) pri nemonosti dodávky pitnej vody verejným vodovodom.
(7) Vodný zdroj na zásobovanie vodou v období krízovej situácie urèí subjekt hospodárskej mobilizácie zabezpeèujúci zásobovanie vodou, ktorý spracúva krízový plán, najmä na základe výsledkov analýzy
a zhodnotenia bezpeènostných rizík a ohrozenia.
(8) Pri urèovaní vodných zdrojov na zásobovanie vodou v období krízovej situácie sa prihliada aj
a) na ich lokalizáciu, najmä na vzdialenos od zásobovanej obce a od subjektov hospodárskej mobilizácie,
b) na výdatnos alebo odporúèané odoberané mnostvo vody,
c) na kvalitu vody aj z h¾adiska potreby jej úpravy,
d) na energetickú nároènos,
e) na monos zabezpeèenia kvalitatívnej ochrany a
kvantitatívnej ochrany.
§2
(1) Obmedzi alebo prerui dodávku vody z verejného vodovodu mono pri vyhlásení regulaèných stupòov.2) Pri obmedzení dodávky vody sa realizujú opatrenia na obmedzenie nepretritej dodávky pitnej vody
z verejného vodovodu v dôsledku poklesu výdatnosti
vodných zdrojov najmä vplyvom nepriaznivých klima-

1

) Èl. 1 ods. 4 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu.

2

) § 32 ods. 1 písm. f) zákona è. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona è. 276/2001
Z. z. o regulácii v sieových odvetviach.
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tických podmienok alebo v dôsledku vyradenia vodných zdrojov alebo vodárenských objektov z prevádzky,
alebo v dôsledku znièenia dôleitých úsekov verejného
vodovodu. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu
sa v takých prípadoch zabezpeèuje v zníenom mnostve. K prerueniu dodávky vody z verejného vodovodu
dochádza, ak v dôsledku vyradenia k¾úèových vodných
zdrojov alebo vodárenských objektov z prevádzky alebo
v dôsledku znièenia dôleitých úsekov verejného vodovodu nemono zabezpeèi dodávku pitnej vody verejným vodovodom.
(2) Ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov
viac ako o 15 % oproti odporúèanej výdatnosti alebo
k vyradeniu vodných zdrojov z prevádzky, platí regulaèný stupeò è. 1. Dodávka pitnej vody sa zabezpeèuje
verejným vodovodom v zníenom mnostve dosahujúcom 85 % súèasnej spotreby vody a zároveò platia opatrenia na obmedzenie pouívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné úèely, najmä na polievanie záhrad,
ihrísk, verejných priestranstiev a umývanie áut.
(3) Ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov
viac ako o 30 % oproti odporúèanej výdatnosti alebo
k vyradeniu vodných zdrojov z prevádzky, platí regulaèný stupeò è. 2. Dodávka pitnej vody sa zabezpeèuje
verejným vodovodom v zníenom mnostve dosahujúcom 70 % súèasnej spotreby vody a zároveò platia
opatrenia na obmedzenie pouívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné úèely, najmä na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev a na umývanie
áut, na ohrev na teplú vodu a na zníenie dodávky pitnej vody rozhodujúcim odberate¾om.2a)
(4) Ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov
viac ako o 70 % oproti odporúèanej výdatnosti alebo
k vyradeniu k¾úèových vodných zdrojov z prevádzky
alebo k znièeniu dôleitých úsekov verejného vodovodu, platí regulaèný stupeò è. 3. Dodávka pitnej vody sa
verejným vodovodom zabezpeèuje v zníenom mnostve dosahujúcom 30 % súèasnej spotreby vody a zároveò platia opatrenia na obmedzenie pouívania pitnej
vody z verejného vodovodu na iné úèely, najmä na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, na
umývanie áut, na ohrev na teplú vodu a na zníenie dodávky pitnej vody rozhodujúcim odberate¾om, a opatrenia urèujúce èas dodávky pitnej vody verejným vodovodom.
(5) Ak nemono zabezpeèi dodávku pitnej vody verejným vodovodom, zabezpeèí sa dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou na miesta distribúcie pitnej vody urèené obcou.3)
(6) Ak nemono v dôsledku mimoriadne saených
podmienok na preitie zabezpeèi dodávku pitnej vody
náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde sa na
núdzové zásobovanie pitnou vodou.
(7) Pri dodávke zníeného mnostva vody verejným
vodovodom sa rozsah zásobovania vodou urèí vo viace2a
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rých variantoch na základe výsledkov analýzy a vyhodnotenia bezpeènostných rizík a ohrozenia.
(8) Pri plánovaní jednotlivých variantov zásobovania
vodou sa vychádza najmä
a) z rozmiestnenia vodných zdrojov urèených na zásobovanie vodou,
b) z výdatnosti prameòov alebo odporuèeného odoberaného mnostva vody zo studní, prípadne z povrchových vodných zdrojov urèených na zásobovanie vodou,
c) z technického stavu verejného vodovodu, ktorý nastane po vyradení niektorých vodných zdrojov alebo
vodárenských objektov z prevádzky,
d) z energetickej nároènosti.
(9) Pre jednotlivé varianty sa urèí aj spôsob stabilizácie kvality pitnej vody vo verejnom vodovode pri jej zníených dodávkach. Technické opatrenia na zabezpeèenie stabilizácie kvality pitnej vody pri jej regulovanej
doprave je potrebné riei u v stave bezpeènosti.4)
§3
(1) Núdzové zásobovanie pitnou vodou5) je spôsob dodávky pitnej vody, akým sa zabezpeèuje dodávka pitnej
vody len na úrovni minimálnej potreby pitnej vody.
(2) Pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou sa dodávka pitnej vody zabezpeèuje zo zariadení verejného vodovodu, ktorými sú najmä úpravòa pitnej vody, vodojem, hydrant, alebo z vodných zdrojov urèených na
núdzové zásobovanie pitnou vodou. Dodávka pitnej
vody sa zabezpeèuje rozvozom cisternami alebo inými
prepravnými prostriedkami.
(3) Za vodné zdroje na núdzové zásobovanie pitnou
vodou sa urèujú najmä vodné zdroje podzemných vôd
s gravitaènou dopravou vody, ktoré sú bez nároku na
energetické zdroje a úpravu vody, okrem hygienického
zabezpeèenia pitnej vody. Ak to prírodné podmienky
neumoòujú, za vodné zdroje na núdzové zásobovanie
pitnou vodou mono urèi aj zdroje povrchových vôd
s prenosným (mobilným) zariadením na úpravu pitnej
vody.
(4) Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou je 15 litrov na osobu denne; v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac na tri po sebe nasledujúce dni.
(5) Pre subjekty hospodárskej mobilizácie, ktoré zabezpeèujú chov hospodárskych zvierat, je minimálna
potreba pitnej vody na deò a kus
a) 1 a 5 litrov pre dojnice,
b) 1 a 2 litre pre hovädzí dobytok nad 2 roky veku,
c) 8 litrov pre hovädzí dobytok 1- a 2-roèný,
d) 5 litrov pre hovädzí dobytok do 1 roku veku,
e) 5 litrov pre prasnice,
f) 1,5 litra pre oípané s hmotnosou 7 a 35 kilogramov,

) § 1 ods. 2 vyhláky Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náleitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
3
) Èl. 10 ods. 4 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z.
4
) Èl. 1 ods. 3 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z.
5
) § 36 ods. 9 písm. a) zákona è. 442/2002 Z. z.
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k)

Zbierka zákonov è. 259/2005

Èiastka 113

alebo vo výke minimálnej potreby urèenej na uchovanie zdravotníckeho zabezpeèenia.

3 litre pre oípané vo výkrme,
0,25 litra pre nosnice,
0,07 litra pre brojlery a kurèatá,
2 litre pre ovce,
1 liter pre jahòatá.

(6) Dávky pitnej vody pod¾a odseku 5 sú urèené najviac na tri po sebe nasledujúce dni; po tomto období sa
zvyujú najmenej o 20 %.
(7) Pre organizácie zdravotníckeho zabezpeèenia je
núdzová potreba pitnej vody 30 litrov na lôko a deò

(8) Celková núdzová potreba vody je urèená súètom
núdzovej potreby vody pod¾a odseku 4 a núdzovej potreby vody pre vetky subjekty hospodárskej mobilizácie.
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2005.

László Miklós v. r.
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260
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 9. júna 2005,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
è. 706/2002 Z. z. o zdrojoch zneèisovania ovzduia, o emisných limitoch,
o technických poiadavkách a veobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname
zneèisujúcich látok, o kategorizácii zdrojov zneèisovania ovzduia a o poiadavkách
zabezpeèenia rozptylu emisií zneèisujúcich látok v znení vyhláky è. 410/2003 Z. z.

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 41 ods. 1 písm. a) zákona è. 478/ 2002 Z. z.
o ochrane ovzduia a ktorým sa dopåòa zákon
è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení neskorích predpisov (zákon o ovzduí)
ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 706/2002 Z. z. o zdrojoch zneèisovania ovzduia, o emisných limitoch, o technických poiadavkách a veobecných podmienkach
prevádzkovania, o zozname zneèisujúcich látok,
o kategorizácii zdrojov zneèisovania ovzduia a o po-

iadavkách zabezpeèenia rozptylu emisií zneèisujúcich látok v znení vyhláky è. 410/2003 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 5 písm. a) sa vypúa bod 6.7.
2. V § 6 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
(6) Emisné limity a podmienky prevádzkovania pre
nové zdroje sa do 31. októbra 2007 nevzahujú na jestvujúce zdroje, ktoré sú uvedené v prílohe è. 2 bode
6.7..
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 7.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2005.

László Miklós v.r.
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261
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 9. júna 2005,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 274/1998 Z. z. o poiadavkách na správnu výrobnú prax
a správnu ve¾kodistribuènú prax

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 32 ods. 5 zákona è. 140/1998 Z. z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona
è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov a o zmene
a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 220/1996 Z. z. o reklame (ïalej len zákon) po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 274/1998 Z. z. o poiadavkách na správnu
výrobnú prax a správnu ve¾kodistribuènú prax sa mení
a dopåòa takto:
1. Doterají text § 1 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekmi 2 a 9, ktoré znejú:
(2) Výrobné operácie sa vykonávajú v súlade so
správnou výrobnou praxou a s povolením na výrobu.
Toto ustanovenie sa vzahuje aj na lieky, ktoré sú urèené len na vývoz.
(3) Pri dovoze liekov, skúaných produktov2a) a skúaných liekov2b) sa overuje, èi dováané lieky, skúané
produkty a skúané lieky sú vyrobené v súlade s poiadavkami, ktoré sú rovnocenné s poiadavkami správnej výrobnej praxe ustanovenými v tejto vyhláke.
(4) Pri dovoze liekov, skúaných produktov a skúaných liekov sa overuje, èi dováané lieky, skúané produkty a skúané lieky boli vyrobené výrobcami, ktorým
bolo vydané povolenie na výrobu liekov, skúaných
produktov a skúaných liekov (ïalej len oprávnený výrobca).

o zmenu v registraènej dokumentácii alebo v dokumentácii o klinickom skúaní sa predkladá prísluným
orgánom.2e)
(8) Systém zabezpeèovania kvality výroby tvorí èinnos odborného zástupcu zodpovedného za výrobu liekov, skúaných produktov a skúaných liekov, èinnos
odborného zástupcu zodpovedného za zabezpeèovanie
kvality liekov, skúaných produktov a skúaných liekov a èinnosti ostatných zamestnancov zapojených do
výrobného procesu.
(9) Vnútorná kontrola je súèasou systému zabezpeèovania kvality a opakovane sa vykonáva s cie¾om kontrolova pouívanie a dodriavanie správnej výrobnej
praxe. Ak sa zistia nedostatky, je potrebné navrhova
opatrenia na nápravu. O vnútornej kontrole a kadom
následnom opatrení na nápravu sa vypracúva a uchováva záznam..
Poznámky pod èiarou k odkazom 2a a 2e znejú:

2a) § 16d ods. 1 zákona è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích
predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 220/1996 Z. z. o reklame.
2b
) § 16d ods. 2 zákona è. 140/1998 Z. z.
2c
) § 21 ods. 4 zákona è. 140/1998 Z. z.
2d
) § 16a ods. 2 zákona è. 140/1998 Z. z.
2e
) § 20 ods. 1 zákona è. 140/1998 Z. z.
§ 16a ods. 1 zákona è. 140/1998 Z. z..

2. § 2 znie:
§ 2

(6) Výrobné operácie skúaných produktov a skúaných liekov sa vykonávajú v súlade s údajmi uvedenými v dokumentácii predloenej v iadosti o povolenie
klinického skúania.2d)

(1) Pri výrobe liekov sa pouíva systém kontroly kvality, ktorý vedie a udriava osoba s poadovanou kvalifikáciou urèená odborným zástupcom zodpovedným za
zabezpeèovanie kvality; táto osoba je nezávislá od èinnosti iných výrobných oddelení. Súèasou systému
kontroly kvality je najmenej jedno kontrolné laboratórium, ktoré je personálne obsadené a materiálne vybavené na vykonávanie poadovaných kontrolných skúok vstupných surovín a obalového materiálu,
medziproduktov a hotových výrobkov.

(7) Výrobné postupy sa z h¾adiska vedeckého a technického pokroku a vývoja lieku, skúaného produktu
alebo skúaného lieku pravidelne kontrolujú. iados

(2) Pri kontrole liekov vrátane liekov dovezených
z tretích tátov mono vyuíva zmluvné externé kontrolné laboratóriá.2f) Pri dovoze skúaných produktov

(5) Výrobné operácie liekov sa vykonávajú v súlade
s údajmi uvedenými v dokumentácii predloenej v iadosti o registráciu lieku.2c)
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a skúaných humánnych liekov z tretích tátov sa analytická kontrola nemusí vykona.

a sú zabalené a oznaèené v súlade s poiadavkami
uvedenými v zákone.3)

(3) Pri hodnotení hotových výrobkov na úèely ich prepustenia na trh alebo na pouitie pri klinickom skúaní
systém kontroly kvality zoh¾adòuje analytické výsledky, výrobné podmienky, výsledky kontrol vykonaných
poèas výroby, rozbor výrobných dokumentov a zhodu
výrobkov so pecifikáciami vrátane oznaèovania a balenia.

(8) O kontrole kvality pod¾a odsekov 6 a 7 sa vydáva
atest, ktorým sa rozumie osvedèenie uvádzajúce odkaz
na skúobný protokol, e liek, skúaný produkt a skúaný liek a jeho vnútorný alebo vonkají obal boli preskúané a prepustené ako vyhovujúce..

(4) Vzorky kadej are hotového výrobku sa uchovávajú najmenej jeden rok od uplynutia èasu pouite¾nosti hotového výrobku. Vzorky vstupných surovín okrem rozpúadiel, plynov a vody sa uchovávajú
najmenej dva roky od prepustenia are hotového výrobku. Toto obdobie mono skráti, ak ich stálos uvedená v pecifikácii je kratia. Pre lieky vyrábané jednotlivo alebo vo ve¾mi malých ariach, alebo ktorých
uchovávanie by spôsobovalo problémy, mono urèi
osobitné poiadavky na odber a uchovávanie vzoriek.

3. § 3 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Výrobca organizuje na úèely zabezpeèenia správnej výrobnej praxe vstupné a priebené kolenia. Získanie potrebných znalostí sa po kadom kolení overuje písomnou alebo ústnou formou a dokumentácia
o kolení a overení znalostí sa uchováva..

(5) Vzorky kadej are skúaného produktu a skúaného lieku a základné súèasti vnútorného a vonkajieho obalu sa uchovávajú najmenej dva roky od skonèenia, pozastavenia, zruenia alebo zakázania
klinického skúania, pri ktorom sa ara skúaného
produktu alebo skúaného lieku pouila, pod¾a toho,
ktorá lehota je dlhia.
(6) Pri kontrole kvality surovín, produktov, medziproduktov, liekov, skúaných produktov a skúaných liekov sa hodnotí
a) dodriavanie výrobného postupu,
b) dodriavanie ich kvality pod¾a poiadaviek výrobných predpisov,
c) kvalita liekov, skúaných produktov a skúaných
liekov pred ich uvedením do obehu.
(7) Pri kontrole kvality surovín, medziproduktov, produktov, liekov, skúaných produktov a skúaných liekov sa ïalej hodnotí
a) zhoda kvality liekov, skúaných produktov a skúaných liekov s dokumentom obsahujúcim podrobné
poiadavky na suroviny pouité pri výrobe produktu, lieku, skúaného produktu a skúaného lieku
a jeho pravidelné revidovanie (ïalej len pecifikácia),
b) personálne vybavenie pracoviska vykonávajúceho
kontrolu kvality,
c) dodriavanie schválených postupov vzorkovania,
kontroly a analýzy surovín, medziproduktov, produktov, ktoré preli vetkými stupòami spracovania
okrem rozplnenia a adjustácie (ïalej len nerozplnený medziprodukt), liekov, skúaných produktov
a skúaných liekov a parametrov monitorovania
pracovného prostredia,
d) èi dokumentácia o výrobe lieku, skúaného produktu a skúaného lieku je vedená tak, aby bolo moné
preukáza, e
1. postupy vzorkovania, kontroly a analýzy sú v súlade s metódami farmaceutického skúania,
2. hotové lieky, skúané produkty a skúané lieky
obsahujú lieèivá a suroviny pod¾a kvalitatívneho
a kvantitatívneho zloenia uvádzaného v rozhodnutí o registrácii lieku, majú poadovanú èistotu

Poznámka pod èiarou k odkazu 2f znie:

2f) § 29 ods. 1 písm. b) zákona è. 140/1998 Z. z..

4. § 4 sa dopåòa novými odsekmi 1 a 2, ktoré znejú:
(1) Priestory urèené na výrobu liekov sa navrhujú,
kontruujú, umiestòujú, prispôsobujú a udrujú tak,
aby vyhovovali èinnostiam, na ktoré sú urèené.
(2) Priestory urèené na výrobu liekov sa navrhujú,
umiestòujú a prevádzkujú tak, aby sa minimalizovalo
riziko chýb a aby sa umoòovalo ich úèinné èistenie
a údrba s cie¾om predchádza zneèisteniu, skríenej
kontaminácii a vo veobecnosti kadému nepriaznivému vplyvu na kvalitu výrobku..
Doterajie odseky 1 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3
a 7.
5. § 5 sa dopåòa novým odsekom 1, ktorý znie:
(1) Zariadenia, stroje a prístroje urèené na výrobu
liekov sa navrhujú, kontruujú, umiestòujú, prispôsobujú a udrujú tak, aby vyhovovali výrobným èinnostiam, na ktoré sú urèené..
Doterajie odseky 1 a 4 sa oznaèujú ako odseky 2
a 5.
6. V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
Vetky technologické odchýlky a chyby výrobku sa
dokumentujú a preskúmavajú osobou zodpovednou za
zabezpeèovanie kvality..
7. § 6 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Výrobný postup skúaných produktov a skúaných liekov sa overuje ako celok s prihliadnutím na tádium vývoja výrobku. Overujú sa vetky kritické etapy
výrobného postupu. Vetky etapy navrhovania a vývoja
výrobného postupu sa zaznamenávajú v dokumentácii.
(6) V priebehu výroby skúaných liekov sa vykonáva
kontrola správnosti výrobných postupov; na zamedzenie zámen alebo na ich predchádzanie poèas úmyselného utajenia totonosti (ïalej len zaifrovanie) alebo
odhalenia utajenej totonosti skúaného produktu
a skúaného lieku pod¾a pokynov zadávate¾a vykonáva
výrobca úèinné technické a organizaèné opatrenia..
8. V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
Dokumenty musia by zrozumite¾né, bezchybné
a udriavané v aktuálnom stave..
9. V § 7 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
(7) Dokumentácia o kadej ari vyrobeného skúaného produktu alebo skúaného lieku sa uchováva
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najmenej pä rokov od skonèenia, pozastavenia, zruenia alebo zakázania klinického skúania, pri ktorom sa
ara skúaného produktu alebo skúaného lieku
pouila..
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 8.
10. V § 7 odsek 8 znie:
(8) Ak sa dokumentácia vedie elektronickým, fotografickým alebo iným systémom spracovania, zabezpeèuje sa overovanie systému uchovávania a uchovanie
dokumentácie tak, aby bola èitate¾ná a ¾ahko dostupná
na úèely kontroly kvality liekov a chránená pred stratou alebo pokodením zhotovením kópií alebo zálohovaním a prenosom do iného systému uchovávania;
uchovávajú sa aj záznamy o revízii systému uchovávania..
11. Za § 7 sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

Èiastka 113

èasti prác zverených pod¾a zmluvy inej fyzickej osobe
alebo právnickej osobe len s písomným súhlasom objednávate¾a.
(3) Zhotovite¾ dodriava zásady a poiadavky správnej výrobnej praxe.
§ 7b
Oznaèovanie skúaného produktu
a skúaného lieku
Oznaèovanie skúaného produktu a skúaného lieku sa vykonáva takým spôsobom, aby sa zabezpeèila
ochrana úèastníka, identifikácia zaifrovaného skúaného produktu, skúaného lieku a klinického skúania a správne pouitie skúaného produktu a skúaného lieku..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 30 ods. 1 písm. b) zákona è. 140/1998 Z. z..

§ 7a
Zmluvná výroba
(1) V písomnej zmluve, ktorá upravuje vykonávanie
zmluvy výrobnej operácie alebo zmluvnej operácie,6a) sa
upravuje najmä dodriavanie zásad a poiadaviek
správnej výrobnej praxe zo strany zhotovite¾a a spôsob,
akým odborný zástupca zodpovedný za zabezpeèovanie
kvality alebo osoba poverená prepúaním are bude
vykonáva svoje povinnosti.
(2) Zhotovite¾ môe ïalej zada dodávku prác alebo

12. Nadpis pod § 18 sa presúva nad § 18 a znie takto:
Zruovacie a závereèné ustanovenia.
13. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:
§ 18a
Touto vyhlákou sa preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe..
14. Príloha znie:

cc

Príloha
k vyhláke è. 274/1998 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoloèenstiev a Európskej únie
Smernica Komisie 2003/94/ES z 8. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú zásady a metodické pokyny správnej výrobnej praxe týkajúcej sa liekov na humánne pouitie a skúaných liekov na humánne pouitie (Ú. v. EÚ L 262,
14. 10. 2003, s. 22)..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2005.

Rudolf Zajac v. r.
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262
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 2. júna 2005
o ustanovení súm ivotného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 5 ods. 6 zákona è. 601/2003 Z. z.
o ivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Sumy ivotného minima upravené pod¾a § 5 ods. 2
písm. b) zákona sa ustanovujú takto:

a) v § 2 písm. a) zákona sa suma 4 580 Sk nahrádza
sumou 4 730 Sk,
b) v § 2 písm. b) zákona sa suma 3 200 Sk nahrádza
sumou 3 300 Sk,
c) v § 2 písm. c) zákona sa suma 2 080 Sk nahrádza
sumou 2 150 Sk.
§2
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. júla 2005.

¼udovít Kaník v. r.
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