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463
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 27. septembra 2005,
ktorým sa mení a dopåòa Ústava Slovenskej republiky
è. 460/1992 Zb. v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto ústavnom zákone:
Èl. I
Ústava Slovenskej republiky è. 460/1992 Zb. v znení
ústavného zákona è. 244/1998 Z. z., ústavného zákona è. 9/1999 Z. z., ústavného zákona è. 90/2001 Z. z,
ústavného zákona è. 140/2004 Z. z. a ústavného zákona è. 323/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V èl. 60 odsek 1 znie:
(1) Najvyí kontrolný úrad Slovenskej republiky je
nezávislý orgán kontroly hospodárenia s
a) prostriedkami rozpoètov, ktoré pod¾a zákona
schva¾uje Národná rada Slovenskej republiky alebo
vláda,
b) majetkom, majetkovými právami, finanènými prostriedkami, záväzkami a poh¾adávkami tátu, verejnoprávnych intitúcií, Fondu národného majetku
Slovenskej republiky, obcí, vyích územných celkov, právnických osôb s majetkovou úèasou tátu,
právnických osôb s majetkovou úèasou verejnoprávnych intitúcií, právnických osôb s majetkovou
úèasou Fondu národného majetku Slovenskej republiky, právnických osôb s majetkovou úèasou
obcí, právnických osôb s majetkovou úèasou vyích územných celkov, právnických osôb zaloených
obcami alebo právnických osôb zaloených vyími
územnými celkami,
c) majetkom, majetkovými právami, finanènými prostriedkami a poh¾adávkami, ktoré sa poskytli Slovenskej republike, právnickým osobám alebo fyzickým osobám v rámci rozvojových programov alebo
z iných obdobných dôvodov zo zahranièia,
d) majetkom, majetkovými právami, finanènými prostriedkami, poh¾adávkami a záväzkami, za ktoré
Slovenská republika prevzala záruku,

e) majetkom, majetkovými právami, finanènými prostriedkami, poh¾adávkami a záväzkami právnických
osôb vykonávajúcich èinnosti vo verejnom záujme..
2. V èl. 60 ods. 2 písmeno c) znie:
c) obce a vyie územné celky, právnické osoby zriadené obcami, právnické osoby zriadené vyími
územnými celkami, na právnické osoby s majetkovou úèasou obcí a právnické osoby s majetkovou
úèasou vyích územných celkov,.
3. V èl. 103 ods. 4 sa slová èlen Najvyieho kontrolného úradu Slovenskej republiky nahrádzajú slovami
predseda a podpredseda Najvyieho kontrolného
úradu Slovenskej republiky.
4. Doterají text èl. 126 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ústavný súd rozhoduje v sporných prípadoch
o tom, èi je daná kontrolná pôsobnos Najvyieho kontrolného úradu Slovenskej republiky..
5. V èl. 130 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) Najvyí kontrolný úrad Slovenskej republiky v prípade ustanovenom v èl. 126 ods. 2,.
Doterajie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno g).
6. V èl. 130 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá písmeno h), ktoré znie:
h) kadý, kto namieta kontrolnú pôsobnos Najvyieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v prípade ustanovenom v èl. 126 ods. 2..
Èl. II
Tento ústavný zákon nadobúda úèinnos 1. januára
2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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464
ZÁKON
z 22. septembra 2005,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 333/2004 Z. z.
o vo¾bách do Národnej rady Slovenskej republiky a zákon è. 331/2003 Z. z.
o vo¾bách do Európskeho parlamentu v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 333/2004 Z. z. o vo¾bách do Národnej rady
Slovenskej republiky sa mení a dopåòa takto:
1. V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Volebné okrsky sa oznaèia v rámci obce poradovým èíslom v súvislom èíselnom rade arabskými èíslami. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
a v meste Koice sa volebné okrsky oèíslujú v samostatných èíselných radoch v kadej mestskej èasti. Poradovým èíslom sa volebný okrsok oznaèí aj v prípade, e je
v obci vytvorený len jeden volebný okrsok..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5 .
2. § 14 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Zapisovate¾ skladá s¾ub v znení a spôsobom uvedenými v § 13 ods. 6..
3. V § 18 odsek 7 znie:
(7) Politická strana alebo koalícia uhradí kauciu
najneskôr 90 dní predo dòom volieb. Kaucia sa uhrádza na osobitný úèet, ktorý na tento úèel zriadi ministerstvo. Èíslo úètu oznámi zapisovate¾ Ústrednej volebnej komisie na poiadanie tej politickej strane alebo
koalícii, ktorá mieni poda kandidátnu listinu. Ministerstvo vráti uhradenú kauciu do jedného mesiaca po
vyhlásení výsledku volieb politickej strane alebo koalícii, ak kandidátna listina politickej strany alebo koalície nebola zaregistrovaná pod¾a § 20 alebo ak politická
strana alebo koalícia získala aspoò dve percentá z celkového poètu odovzdaných platných hlasov. Kaucie,
ktoré sa nevracajú, sú príjmom tátneho rozpoètu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11 sa vypúa.
4. V § 38 ods. 1 sa vypúa posledná veta.
5. V § 50 odsek 2 znie:
(2) Zamestnávate¾, ktorý vyplatil náhradu mzdy alebo platu pod¾a odseku 1, má nárok, aby mu bola vyplatená suma uhradená. Zamestnávate¾ nárok na jej
úhradu a samostatne zárobkovo èinná osoba nárok na
náhradu pod¾a odseku 1 uplatnia
a) na ministerstve vnútra, ak ide o èlenov Ústrednej volebnej komisie,

b) na príslunom obvodnom úrade, ak ide o èlenov obvodnej volebnej komisie,
c) v príslunej obci, ak ide o èlenov okrskovej volebnej
komisie..
6. V § 50 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Náhradu pod¾a odseku 1 vyplatí prísluný orgán
do 30 dní od uplatnenia nároku..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
Èl. II
Zákon è. 331/2003 Z. z. o vo¾bách do Európskeho
parlamentu v znení zákona è. 515/2003 Z. z. a zákona
è. 324/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 2 sa slovo nede¾u nahrádza slovom sobotu.
2. § 7 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Èlenovia okrskovej volebnej komisie sú povinní
zachováva mlèanlivos o osobných údajoch, ktoré
spracúvajú.9a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 18 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov..

3. V § 13 odsek 7 znie:
(7) Politická strana alebo koalícia uhradí kauciu
najneskôr 65 dní predo dòom volieb. Kaucia sa uhrádza na osobitný úèet, ktorý na tento úèel zriadi ministerstvo vnútra. Èíslo úètu oznámi zapisovate¾ Ústrednej volebnej komisie na poiadanie tej politickej strane
alebo koalícii, ktorá mieni poda kandidátnu listinu.
Ministerstvo vnútra vráti uhradenú kauciu do jedného
mesiaca po vyhlásení výsledku volieb politickej strane
alebo koalícii, ak kandidátna listina politickej strany
alebo koalície nebola zaregistrovaná pod¾a § 15 alebo
ak politická strana alebo koalícia získala aspoò dve
percentá z celkového poètu odovzdaných platných hlasov. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom tátneho
rozpoètu..
4. V § 23 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ak voliè
nepreukáe svoju totonos, hlasovanie sa mu neumoní..
5. V § 23 ods. 4 sa za slová na území Slovenskej republiky vkladajú slová a ani na území iného èlenského tátu Európskej únie.
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6. V § 23 ods. 5 sa slová najviac u jedného z kandidátov nahrádzajú slovami najviac u dvoch kandidátov.

sledok volieb a po ukonèení volieb v tom èlenskom táte Európskej únie, ktorého volièi odovzdávajú hlasy
ako poslední..

7. V § 28 ods. 1 v tretej vete sa slová jednému kandidátovi nahrádzajú slovami dvom kandidátom.

Èl. III

8. V § 35 odsek 3 znie:
(3) Ústredná volebná komisia uverejní celkový vý-

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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ZÁKON
z 23. septembra 2005,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 377/2004 Z. z.
o ochrane nefajèiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajèiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 1 sa za slovom ekvivalent vypúa èiarka a slová miesto a èas výroby sa nahrádzajú slovami
v podobe miesta a èasu výroby.
2. V § 4 ods. 7 sa slová musia veobecné varovanie
a dodatoèné varovanie pokrýva plochu najmenej
22,5 cm2 nahrádzajú slovami veobecné varovanie
a dodatoèné varovanie musia kadé osobitne pokrýva
plochu najmenej 22,5 cm2.
3. V § 5 odsek 5 znie:
(5) Skúky na overovanie správnosti deklarovaných
údajov pod¾a odseku 4 vykonávajú akreditované skúobné laboratóriá.2) Zoznam akreditovaných skúobných laboratórií spoloène so stanovenými kritériami
pouívanými pri schva¾ovaní laboratórií zasiela ministerstvo Európskej komisii..
4. V § 6 ods. 1 písm. d) sa na konci vypúa èiarka
a pripájajú sa slová vrátane stánkov, bufetov a iných
predajných miest, ktoré sa nachádzajú v areáli týchto
zariadení,.
5. V § 7 ods. 1 písm. b) a d) sa vypúajú slová okrem
fajèiarní vyhradených pre zamestnancov a v písmene f) sa vypúajú slová okrem fajèiarní.
6. V § 7 sa odsek 1 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) v priestoroch, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo
v ktorých vykonávajú trest odòatia slobody..
7. V § 8 ods. 2 sa slová § 6 ods. 1 nahrádzajú slovami § 6 ods. 2.
8. § 8 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Fyzická osoba-podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré prevádzkujú zariadenia, v ktorých je zakázané
fajèenie, sú povinní upozorni verejnos na zákaz fajèenia oznamom, ktorý musí by umiestnený na vidite¾nom mieste..
9. V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Zistené poruenia zákona pod¾a § 4 a 7 kontrolné orgány uvedené v odseku 1 písm. a), b), d) a f) oznamujú Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky..

Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
10. V poznámke pod èiarou k odkazu 4 sa vypúa citácia o ochrane zdravia ¾udí.
11. V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) tátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky uloí pokutu od 100 000 Sk do
10 000 000 Sk, ak výrobca tabakových výrobkov pri
ve¾koobchodnej èinnosti poruí ustanovenie o prekroèení obsahu kodlivých látok pod¾a § 5..
Doterajie odseky 5 a 9 sa oznaèujú ako odseky 6
a 10.
12. V § 10 ods. 8 sa vypúajú slová s výnimkou odseku 8.
13. V § 10 sa vypúa odsek 9.
Doterají odsek 10 sa oznaèuje ako odsek 9.
14. § 11 vrátane nadpisu znie:
§ 11
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) poruí zákaz fajèenia pod¾a § 7 ods. 1 písm. a),
b) poruí zákaz fajèenia pod¾a § 7 ods. 1 písm. b) a i),
c) umoní uíva tabakové výrobky osobe mladej ako
18 rokov.
(2) Za priestupky uvedené v odseku 1 písm. a) a b)
mono uloi pokutu do 10 000 Sk.
(3) Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. c) mono
uloi pokutu do 15 000 Sk.
(4) Priestupky uvedené v odseku 1 písm. a)
prejednávajú obce; v blokovom konaní ich môu
prejednáva aj orgány elezniènej polície.
(5) Priestupky uvedené v odseku 1 písm. b) a c)
prejednávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva;4) v blokovom konaní ich môu prejednáva aj orgány uvedené v § 9 ods. 1 písm. a), b), d) a f).
(6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahujú
veobecné predpisy o priestupkoch.6)
(7) Výnosy z pokút za priestupky sú príjmom tátneho rozpoètu okrem výnosov z pokút za priestupky uloené obcou, ktoré sú príjmom obce..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

6) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov..
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15. Príloha vrátane nadpisu znie:
Príloha
k zákonu è. 377/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES z 5. júna 2001 o aproximácii zákonov, iných predpisov
a administratívnych opatrení èlenských tátov týkajúcich sa výroby, uvádzania a predaja tabakových výrobkov
(Ú. v. ES L 194, 18. 07. 2001)..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2005.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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ZÁKON
z 23. septembra 2005,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach
týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 133/2004 Z. z.
a zákona è. 542/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 2 sa za slovo výrobu vkladá èiarka
a slová výskum alebo vývoj.
2. V § 1 ods. 2 písmeno b) znie:
b) je národohospodársky významná a.
3. V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slovo výroby vkladá
èiarka a slová výskumu alebo vývoja.
4. V § 1 ods. 3 písmeno b) znie:
b) je národohospodársky významná a.
5. V § 1 odsek 4 znie:
(4) Ak investícia bude realizovaná na území okresu,1) v ktorom je miera evidovanej nezamestnanosti
najmenej 15 % pod¾a údajov zverejòovaných Ústredím
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
k poslednému dòu kalendárneho polroka predchádzajúceho kalendárnemu polroku, v ktorom bola predloená iados, suma uvedená v odseku 2 písm. a) sa zniuje na polovicu..
6. V § 2 ods. 1 a 2 sa za slovo výrobu vkladá èiarka
a slová výskum alebo vývoj.
Èl. II
Zákon è. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z. o niektorých
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 156/2003 Z. z. a zákona è. 542/2004 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 4 ods. 5 sa slová tatistických údajov tatistického úradu Slovenskej republiky nahrádzajú slova-

mi údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
2. V § 5 ods. 4 sa slová tatistických údajov tatistického úradu Slovenskej republiky nahrádzajú slovami údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona
è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 58/1997 Z. z., zákona è. 260/2001 Z. z., zákona
è. 416/2001 Z. z., zákona è. 114/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z. a zákona è. 109/2005 Z. z. sa mení takto:
1. V èl. I v § 69b ods. 2 sa slová k 31. decembru
2005 nahrádzajú slovami k 31. októbru 2005 a slová
od 1. januára 2006 sa nahrádzajú slovami od 1. novembra 2005.
2. V èl. I v § 69b ods. 3 a 4 sa slová k 31. decembru
2005 nahrádzajú slovami k 31. októbru 2005.
Èl. IV
Zákon è. 109/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996
Z. z. o dráhach a o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení
neskorích predpisov v znení neskorích predpisov
a o zmene zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V èl. IV sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: a § 64 v sedemdesiatom treom
bode, § 65a v sedemdesiatom deviatom bode, § 69b
v osemdesiatom siedmom bode, § 73 ods. 2 v osemdesiatom deviatom bode v èl. I, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. novembra 2005..
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2005.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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467
ZÁKON
z 23. septembra 2005,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpeèení
cirkví a náboenských spoloèností tátom v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

4. § 5 sa vypúa.
5. § 6 vrátane nadpisu znie:

Èl. I

§ 6

Zákon è. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpeèení
cirkví a náboenských spoloèností tátom v znení zákona è. 88/1950 Zb., zákona è. 16/1990 Zb. a zákona
è. 522/1992 Zb. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 3 sa slová ustanovia tátne rozpoèty
Èeskej republiky a Slovenskej republiky nahrádzajú
slovami ustanoví zákon o tátnom rozpoète na prísluný rozpoètový rok.
2. § 3 znie:
§ 3

Na sociálne zabezpeèenie duchovných sa vzahujú
osobitné predpisy.5).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) Napríklad zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorích predpisov, zákon è. 600/2003 Z. z. o prídavku na
diea a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení, zákon è. 235/1998 Z. z. o príspevku pri
narodení dieaa, o príspevku rodièom, ktorým sa súèasne
narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu
dvoch rokov opakovane narodili dvojèatá a ktorým sa menia
ïalie zákony v znení neskorích predpisov..

6. § 9 vrátane nadpisu znie:

(1) Osobné poitky duchovných tvoria:
a) základný plat,
b) hodnostný prídavok,
c) zvýenie základného platu za ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej èinnosti.
(2) Sumy základného platu, podmienky na priznanie
hodnostného prídavku a jeho výku a podmienky na
priznanie zvýenia základného platu za ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej èinnosti a podrobnosti o tomto zvýení ustanoví nariadenie vlády Slovenskej
republiky. Základný plat sa v príslunom roku zvýi
o rovnaké percento a v rovnakom termíne, ako sa zvýi
základná stupnica platových taríf zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme pod¾a osobitného
predpisu.3).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) Zákon è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

3. V § 4 sa slová veobecných predpisov nahrádzajú slovami osobitného predpisu4).
4

Sociálne zabezpeèenie

§ 9
Povinnosti cirkví a náboenských spoloèností
(1) Cirkvi a náboenské spoloènosti sú povinné kadoroène predklada Ministerstvu kultúry Slovenskej
republiky správu o hospodárení s finanènými prostriedkami poskytnutými pod¾a § 1 a 8.
(2) Na kontrolu hospodárenia s finanènými prostriedkami poskytnutými cirkvám a náboenským spoloènostiam
zo tátneho rozpoètu sa vzahuje osobitný predpis.6).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

6) Napríklad zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov, zákon 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., zákon
Národnej rady Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z.
o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení
neskorích predpisov..

7. § 12 sa vypúa.
Èl. II

Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

 ) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorích predpisov..

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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468
ZÁKON
z 23. septembra 2005,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 386/2002 Z. z. o tátnom dlhu a tátnych zárukách
a ktorým sa dopåòa zákon è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 386/2002 Z. z. o tátnom dlhu a tátnych
zárukách a ktorým sa dopåòa zákon è. 291/2002 Z. z.
o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 442/2003 Z. z., zákona
è. 594/2003 Z. z. a zákona è. 581/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 1 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a h) sa oznaèujú ako písmená b) a g).
2. V § 3 ods. 1 písm. d) sa vypúajú slová splácanie a.
3. V § 3 ods. 1 písm. e) sa slovo riadenie nahrádza
slovami príprava a uskutoèòovanie.
4. Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích
predpisov..

nom rozpoètovom roku a o sumu finanèných prostriedkov získaných z vykonávania iných èinností súvisiacich s riadením rizík tátneho dlhu pod¾a § 5 ods. 1
a nepouitých do 31. decembra predchádzajúceho rozpoètového roka, prièom nie je moné, okrem dosiahnutého schodku tátneho rozpoètu, prekroèi limit stanovený pod¾a odseku 2..
6. Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) Napríklad zákon è. 530/1990 Zb. v znení neskorích predpisov,
zákon è. 291/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

7. V § 5 odsek 2 znie:
(2) tátne finanèné aktíva6) získané z finanèných
operácií na finanèných trhoch pod¾a odseku 1, ktoré sa
nepouijú do konca prísluného rozpoètového roka
pod¾a § 4 ods. 1 a 2, budú pouité na financovanie tátneho dlhu v nasledujúcom rozpoètovom roku..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

6) § 13 ods. 1 a 2 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov..

8. V § 5 ods. 4 sa vypúa slovo doèasného a slová
v priebehu prísluného rozpoètového roka.

5. § 4 znie:

9. § 8 vrátane nadpisu znie:
§ 4

(1) Objem záväzkov tátu z istín tátneho dlhu splatných v príslunom rozpoètovom roku a objem zdrojov
na ich krytie ustanovuje zákon o tátnom rozpoète na
prísluný rozpoètový rok.
(2) Objem záväzkov tátu pod¾a odseku 1 bude v príslunom rozpoètovom roku väèí o hodnotu predèasne
splatných istín úverov a spä odkúpených a umorených tátnych cenných papierov; o rovnakú hodnotu
bude v príslunom rozpoètovom roku väèí objem zdrojov na ich krytie.
(3) Ministerstvo môe zvýi objem zdrojov financovania tátneho dlhu pod¾a odsekov 1 a 2 v príslunom
rozpoètovom roku najviac o 20 % istín tátneho dlhu
splatných v príslunom rozpoètovom roku.
(4) tátny dlh v príslunom rozpoètovom roku mono
zvýi najviac o sumu skutoène dosiahnutého schodku
tátneho rozpoètu zvýeného o sumu z príjmov vydaných tátnych cenných papierov nad rámec potrieb financovania tátneho dlhu pod¾a odseku 3 v príslu-

§ 8
Správa tátnych záruk
(1) Správou tátnych záruk je
urèovanie limitov tátnych záruk,
príprava a uzatváranie zmlúv o tátnych zárukách,
evidencia a úètovanie o tátnych zárukách,
vyhodnocovanie rizika poskytnutých tátnych záruk,
e) plnenie záväzku vyplývajúceho zo tátnej záruky za
dlníka (ïalej len realizácia tátnej záruky),
f) vymáhanie poh¾adávok tátu z realizovaných tátnych záruk.

a)
b)
c)
d)

(2) tátne záruky poskytuje a ich správu vykonáva
ministerstvo, prièom nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.8a)
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 28 ods. 3 písm. b) piaty bod zákona è. 92/1991 Zb.
o podmienkach prevodu majetku tátu na iné osoby v znení
zákona è. 122/2000 Z. z..
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10. V § 9 sa slovo prevzia nahrádza slovom poskytnú.

16. V § 12 ods. 3 sa slovo neprevzatia nahrádza slovom neposkytnutia.

11. V § 9 ods. 1 sa vypúajú slová na podporu priemyslu, ivotného prostredia, dopravy, pôdohospodárstva, lesného hospodárstva, vodného hospodárstva
a výstavby bytov.

12) Zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích
predpisov..

12. V § 10 ods. 3 písmeno d) znie:
d) potvrdenia Sociálnej poisovne a zdravotných poisovní,10) e iadate¾ nemá voèi nim splatné a neuhradené záväzky,.
13. Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:

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

14. V § 12 odsek 1 znie:
(1) tátnu záruku môe ministerstvo poskytnú
na základe iadosti pod¾a § 10 v súlade so zákonom
o tátnom rozpoète na prísluný rozpoètový rok a po
súhlase vlády Slovenskej republiky..
15. V § 12 ods. 2 v úvodnej vete a odseku 3 sa slovo
neprevezme nahrádza slovom neposkytne.

17. Poznámka pod èiarou k odkazu 12 znie:

18. V § 13 ods. 1 v úvodnej vete sa slová plní za dlníka záväzok vyplývajúci zo tátnej záruky (ïalej len
realizácia tátnej záruky) nahrádzajú slovami realizuje tátnu záruku.
19. V §13 ods. 1 písmeno e) znie:
e) úrokovú sadzbu, ktorá nesmie by niia ako úroková sadzba zdrojov financovania tátneho dlhu v èase
realizácie tátnej záruky s rovnakou splatnosou,.
20. Slová prevzatie tátnych záruk sa vo vetkých
tvaroch v celom texte zákona a ostatných veobecne záväzných právnych predpisoch nahrádzajú slovami poskytnutie tátnych záruk v príslunom tvare.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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469
ZÁKON
z 27. septembra 2005,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

2. Za § 32a sa vkladá § 32b, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Èl. I

§ 32b

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 151/1995 Z. z., zákona è. 158/1998 Z. z., zákona è. 173/1999 Z. z., zákona è. 252/1999 Z. z., zákona
è. 400/2002 Z. z., zákona è. 512/2003 Z. z. a zákona
è. 367/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 10 ods. 1 posledná veta znie:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov znáajú
v dome náklady pod¾a ve¾kosti spoluvlastníckeho podielu urèeného pod¾a § 5 ods. 1 písm. b)..

Prechodné ustanovenia
Zmluvy o spoloèenstve alebo zmluvy o výkone správy, ktoré urèujú úhradu vlastníkov bytov a nebytových
priestorov vo forme preddavku do fondu prevádzky,
údrby a opráv inak ako na základe ve¾kosti spoluvlastníckeho podielu, je potrebné upravi do 1. januára
2006 tak, aby boli v súlade so zákonom..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2005.

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