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Z Á K O N

z 25. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení zákona è. 733/2004 Z. z., zá-
kona è. 747/2004 Z. z. a zákona è. 171/2005 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:

1. V § 5 ods. 1 sa slová �v odsekoch 2 a 3� nahrádzajú
slovami �v odseku 2�.

2. V § 5 ods. 2 sa písmeno b) dopåòa tretím bodom,
ktorý znie:
�3. má v nájme náhradné pozemky daòovníka uvede-

ného v písmene a).�.

3. V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:
�b) pozemky alebo ich èasti, na ktorých sú postavené

pozemné komunikácie s výnimkou verejných úèelo-
vých komunikácií, a �eleznièné dráhy,�.

4. V § 6 sa odsek 2 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
�c) pozemky alebo ich èasti zastavané stavbami, ktoré

nie sú predmetom dane zo stavieb pod¾a § 10 ods. 3.�.

5. V § 6 odsek 4 znie:
�(4) Na úèely tohto zákona sa za stavebný pozemok

pova�uje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom
povolení a� do právoplatnosti kolaudaèného rozhodnu-
tia na stavbu. Celkovú výmeru stavebného pozemku
tvoria parcely, ktorých parcelné èísla sú uvedené v prá-
voplatnom stavebnom povolení.�.

6. V § 6 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
�(5) Stavebným pozemkom pod¾a odseku 4 nie je na

úèely tohto zákona pozemok uvedený v právoplatnom
stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide
o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.�.

Doteraj�ie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 6 a 7.

7. V § 7 ods. 3 sa slová �uvedené inak� nahrádzajú
slovami �uvedená iná hodnota pozemku pod¾a § 6
ods. 1 písm. g)�.

8. V § 7 odsek 4 znie:
�(4) Správca dane mô�e v�eobecne záväzným naria-

dením11) ustanovi�, �e namiesto hodnoty pozemku po-

d¾a § 6 ods. 1 písm. g) uvedenej v prílohe è. 2 sa pou�ije
hodnota pozemku pod¾a § 6 ods. 1 písm. g) uvedená vo
v�eobecne záväznom nariadení.11)�.

9. V § 8 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie: �Takto urèená roèná sadzba dane z po-
zemkov nesmie presiahnu� 20-násobok najni��ej roè-
nej sadzby dane z pozemkov urèenej správcom dane vo
v�eobecne záväznom nariadení.11)�.

10. V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

�(3) Ak nemo�no urèi� daòovníka pod¾a odsekov 1
a 2, daòovníkom je fyzická osoba alebo právnická oso-
ba, ktorá stavbu skutoène u�íva.�.

Doteraj�í odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.

11. V § 10 ods. 1 písmeno b) znie:
�b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,

stavby pre vodné hospodárstvo, stavby vyu�ívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produk-
cie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,�.

12. V § 10 ods. 1 písmená e) a f) znejú:
�e) priemyselné stavby, stavby slú�iace energetike,

stavby slú�iace stavebníctvu, stavby vyu�ívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú èin-
nos�, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostat-
ným podnikaním a so zárobkovou èinnos�ou,�.

13. V § 10 ods. 1 písm. g) sa na konci vety pripájajú
tieto slová: �neuvedené v písmenách a) a� f)�.

14. V § 10 odsek 2 znie:
�(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré

majú jedno alebo viac nadzemných podla�í alebo pod-
zemných podla�í, spojené so zemou pevným základom.
Na daòovú povinnos� nemá vplyv skutoènos�, �e stavba
sa prestala u�íva�.�.

15. V § 11 druhej vete sa na konci bodka nahrádza
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: �prièom sa do zasta-
vanej plochy nezapoèítava preènievajúca èas� stre�nej
kon�trukcie stavby.�.

16. V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: �Takto
urèená roèná sadzba dane zo stavieb pri stavbách uve-
dených v § 10 ods. 1 nesmie presiahnu� 40-násobok
najni��ej roènej sadzby dane zo stavieb urèenej správ-
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com dane vo v�eobecne záväznom nariadení11) pre stav-
by uvedené v § 10 ods. 1.�.

17. V § 12 odsek 3 znie:
�(3) Pri viacpodla�ných stavbách mô�e správca dane

v�eobecne záväzným nariadením11) pod¾a miestnych
podmienok v obci alebo v jej jednotlivej èasti urèi� prí-
platok za podla�ie v sume najviac 10 Sk za ka�dé ïal�ie
podla�ie okrem prvého nadzemného podla�ia.�.

18. V § 12 odsek 6 znie:
�(6) Ak stavba slú�i na viaceré úèely, na ktoré sú ur-

èené rôzne sadzby dane pod¾a odseku 2 a príplatok za
podla�ie pod¾a odseku 3, daò sa vypoèíta ako súèet po-
merných èastí dane. Pomerná èas� dane sa vypoèíta
ako súèin zastavanej plochy stavby, pomernej èasti zá-
kladu dane a sadzby dane na príslu�ný úèel vyu�itia
stavby. Pomerná èas� základu dane sa zistí ako pomer
podlahovej plochy èasti stavby vyu�ívanej na jednotlivý
úèel vyu�itia k celkovej podlahovej ploche stavby.�.

19. V § 17 ods. 5 písm. a) sa vypú��a slovo �nadzem-
ných�.

20. V § 17 odsek 6 znie:
�(6) Jednotlivou èas�ou obce sa rozumie èas� územia

obce vymedzená vo v�eobecne záväznom nariadení
obce.11) Jednotlivú èas� obce mo�no urèi� zoznamom
ulíc alebo súborom v�etkých pozemkov jedného druhu
nachádzajúcich sa v tejto èasti obce.�.

21. V § 18 odsek 1 znie:
�(1) Daòová povinnos� vzniká 1. januára zdaòovacie-

ho obdobia nasledujúceho po zdaòovacom období,
v ktorom sa daòovník stal vlastníkom, správcom, ná-
jomcom alebo u�ívate¾om nehnute¾nosti, ktorá je pred-
metom dane, a zaniká 31. decembra zdaòovacieho ob-
dobia, v ktorom daòovníkovi zanikne vlastníctvo,
správa, nájom alebo u�ívanie nehnute¾nosti. Ak sa da-
òovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo
u�ívate¾om nehnute¾nosti 1. januára be�ného zdaòova-
cieho obdobia, vzniká daòová povinnos� týmto dòom.�.

22. V § 18 ods. 2 sa slovo �Pre� nahrádza slovom
�Na�.

23. V § 19 ods. 1 prvej vete sa za slová �daòová povin-
nos�� vkladajú slová �pod¾a stavu k 1. januáru zdaòo-
vacieho obdobia�.

24. V § 19 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka na-
hrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: �zmena hod-
noty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane
z nehnute¾ností alebo zmena zní�enia dane z nehnute¾-
ností, zmena vekovej hranice obèanov a uplynutie lehôt
na oslobodenie od dane z nehnute¾ností pod¾a § 104
ods. 2 a� 4.�.

25. V § 19 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: �To sa
nevz�ahuje na man�elov, ktorí majú pozemok, stavbu,

byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodie-
lovom spoluvlastníctve man�elov; v tomto prípade
priznanie podáva jeden z man�elov.�.

26. V § 20 ods. 1 sa slová �do 15. marca� nahrádzajú
slovami �do 15. mája�.

27. V § 20 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodko-
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: �v prípade bezpodie-
lového spoluvlastníctva man�elov tomu z man�elov,
ktorý podal priznanie.�.

28. V § 21 ods. 1 sa slová �do 31. marca� nahrádzajú
slovami �do 31. mája�.

29. V § 22 ods. 2 písmeno c) znie:
�c) pes so �peciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo

pou�íva obèan s �a�kým zdravotným postihnutím,�.

30. V § 22 ods. 2 sa vypú��a písmeno d).

31. V § 26 sa slová �v ktorom daòovník nadobudol
psa� nahrádzajú slovami �v ktorom sa pes stal predme-
tom dane pod¾a § 22 ods. 1�.

32. V § 29 sa za slová �sadzbu dane,� vkladajú slová
�prípadne rôzne sadzby dane pod¾a urèených kritérií,�
a slová �a podmienky na uplatnenie oslobodenia od
tejto dane� sa nahrádzajú slovami �alebo zní�enia
dane�.

33. § 36 vrátane nadpisu znie:

�§ 36

Splnomocòovacie ustanovenie

Obec ustanoví v�eobecne záväzným nariadením11)
podrobnosti k § 30 a� 34, najmä sadzbu dane, prípadne
rôzne sadzby dane pod¾a urèených kritérií, miesta, kto-
ré sú verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich
u�ívania, podrobnosti a nále�itosti oznamovacej povin-
nosti, spôsoby vyberania dane, prípadné oslobodenia
od tejto dane alebo zní�enia dane.�.

34. V § 37 sa slová �v zariadení poskytujúcom slu�by
prechodného ubytovania23)� nahrádzajú slovami �v uby-
tovacom zariadení23)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 23 znie:
�23) § 30 ods. 2 zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní

(�ivnostenský zákon) v znení zákona è. 279/2001 Z. z.�.

35. V § 43 sa slová �a podmienky na uplatnenie oslo-
bodenia od tejto dane� nahrádzajú slovami �alebo zní-
�enia dane�.

36. V § 49 ods. 1 a § 57 ods. 1 sa slovo �mesiace� na-
hrádza slovom �dni�.

37. V § 51 sa za slová �sadzbu dane,� vkladajú slová
�prípadne rôzne sadzby dane pod¾a urèených kritérií,�
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a slová �a podmienky na uplatnenie oslobodenia od
tejto dane� sa nahrádzajú slovami �alebo zní�enia
dane�.

38. V § 59 sa za slová �sadzbu dane,� vkladajú slová
�prípadne rôzne sadzby dane pod¾a urèených kritérií,�
a slová �a podmienky na uplatnenie oslobodenia od
tejto dane� sa nahrádzajú slovami �alebo zní�enia
dane�.

39. V § 66 sa za slová �sadzbu dane,� vkladajú slová
�prípadne rôzne sadzby dane pod¾a urèených kritérií,�
a slová �a podmienky na uplatnenie oslobodenia od
tejto dane� sa nahrádzajú slovami �alebo zní�enia
dane�.

40. V § 79 ods. 3 písm. b) druhom bode sa na konci
vypú��a slovo �alebo� a èiarka sa nahrádza bodkou.

41. V § 79 ods. 3 sa vypú��a písmeno c).

42. V § 79 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

�(4) Ak sa ukazovate¾ produkcie komunálnych odpa-
dov v urèenom období nevypoèíta pod¾a odseku 3, uka-
zovate¾om produkcie komunálnych odpadov v urèe-
nom období je súèet
a) priemerného poètu zamestnancov pripadajúcich na

urèené obdobie nezní�ený o poèet osôb, ktoré majú
v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynáso-
bený koeficientom ustanoveným obcou, prièom koe-
ficient nesmie ma� vy��iu hodnotu ako 1, a

b) priemerného poètu osôb alebo miest pod¾a odseku 3
písm. b).�.

Doteraj�í odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.

43. V § 82 odsek 1 sa vypú��a písmeno c).

44. § 84 a 85 vrátane nadpisov a poznámok pod èia-
rou znejú:

�§ 84

Predmet dane

Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové
vozidlo a prípojné vozidlo (ïalej len �vozidlo�), ktoré
mo�no zaradi� do kategórie vozidiel M, N a O38) a pou�í-
va sa na podnikanie40) a
a) má pridelené v Slovenskej republike evidenèné èíslo,

osobitné evidenèné èíslo alebo zvlá�tne evidenèné
èíslo,40a) alebo

b) nie je evidované v Slovenskej republike.

§ 85

Daòovník

Daòovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba
alebo jej organizaèná zlo�ka zapísaná do obchodného
registra, ktorá pou�íva vozidlo na podnikanie.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 38, 40 a 40a znejú:
�38) § 3 ods. 3 zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky

vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

40) § 2 zákona è. 513/1991 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
§ 6 ods. 2 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
zákona è. 659/2004 Z. z.

40a) § 94 a� 96 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 315/1996 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.�.

45. V § 86 ods. 1 písmeno a) znie:
�a) vozidlo pou�ívané vy��ím územným celkom, do kto-

rého rozpoètu plynie daò z motorových vozidiel,�.

46. V § 86 ods. 2 úvodná veta znie:
�Vy��í územný celok mô�e vo v�eobecne záväznom

nariadení42) pod¾a miestnych podmienok zní�i� daò na
vozidlo pou�ívané ako�.

47. V § 86 ods. 2 písmeno b) znie:
�b) vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu

výkonu vo verejnom záujme,�.

48. V § 86 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

�(3) Vozidlo pou�ívané pod¾a odseku 2 mô�e vy��í
územný celok vo v�eobecne záväznom nariadení42) po-
d¾a miestnych podmienok oslobodi� od dane.�.

Doteraj�í odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.

49. V § 86 odsek 4 znie:
�(4) Ak vy��í územný celok oslobodí vozidlo pravidel-

nej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom
záujme od dane a ak sa takéto vozidlo pou�ije v priebe-
hu zdaòovacieho obdobia aj na podnikanie,12) daòov-
ník zaplatí pomernú èas� dane za dni pou�ívania vozid-
la na podnikanie na základe písomnej evidencie dní,
v ktorých pou�íval vozidlo na podnikanie, najneskôr do
31. januára nasledujúceho zdaòovacieho obdobia.�.

50. V § 88 ods. 1 sa na konci vety bodka nahrádza
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: �ktoré nesmú by� ni�-
�ie ako minimálne sadzby dane uvedené v prílohe è. 4
k tomuto zákonu.�.

51. V § 88 ods. 2 písm. a), b) a c) sa slová �technickom
preukaze� nahrádzajú slovom �dokladoch�.

52. § 89 vrátane nadpisu znie:

�§ 89

Vznik a zánik daòovej povinnosti

(1) Daòová povinnos� vzniká dòom zaèatia pou�íva-
nia vozidla na podnikanie, a to aj vtedy, ak ide o vozidlo,
ktoré nie je evidované v Slovenskej republike, ale je
v Slovenskej republike pou�ívané na podnikanie.

(2) Daòová povinnos� zaniká dòom ukonèenia pou�í-
vania vozidla na podnikanie.�.

Strana 4808 Zbierka zákonov è. 517/2005 Èiastka 212



53. V § 90 ods. 1 sa slová �technickom preukaze� na-
hrádzajú slovom �dokladoch� a na konci sa pripája táto ve-
ta: �Za zmenu skutoèností rozhodujúcich na urèenie alebo
vyrubenie dane sa nepova�ujú zmeny sadzieb dane, zme-
ny miestnej príslu�nosti v priebehu zdaòovacieho obdobia
a zmeny podmienok oslobodenia od dane.�.

54. V § 90 ods. 2 sa slovo �alebo� nahrádza èiarkou
a za slovami �§ 86� sa vypú��a èiarka a vkladajú sa slo-
vá �alebo k zmene miesta evidencie vozidla, alebo
k zmene miesta doèasného pobytu vozidla, ktoré nie je
evidované v Slovenskej republike,�.

55. V § 90 ods. 3 prvej vete sa za slová �rodné èíslo,�
vkladajú slová �dátum narodenia,� a na konci vety sa
pripájajú tieto slová: �a u vozidiel, ktoré nie sú evidova-
né v Slovenskej republike, miesto doèasného pobytu
vozidla�.

56. V § 91 ods. 2 sa za slovami �daòová povinnos��
vypú��a èiarka a vkladajú sa slová �alebo zanikne oslo-
bodenie pod¾a § 86,� a na konci sa bodka nahrádza
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: �ak o to daòovník po-
�iada v lehote na podanie daòového priznania.�.

57. Doteraj�í text § 92 sa oznaèuje ako odsek 1 a do-
påòa sa odsekom 2, ktorý znie:

�(2) Ak v priebehu zdaòovacieho obdobia zanikne da-
òová povinnos� u vozidla, za ktoré sa platí daò v splát-
kach pod¾a § 91 ods. 1 alebo § 91 ods. 2, správca dane
zní�i pomerne zostávajúce splátky dane na základe
oznámenia o zániku daòovej povinnosti pod¾a § 90
ods. 2.�.

58. V § 93 ods. 5 sa za slová �31. januára� vkladá slo-
vo �nasledujúceho�.

59. V § 94 odsek 1 znie:
�(1) Správca dane vráti daòovníkovi pomernú èas�

dane pod¾a § 92 a § 93 ods. 1 do 30 dní odo dòa doruèe-
nia �iadosti.�.

60. § 95 vrátane nadpisu znie:

�§ 95

Súèinnos�

Vy��í územný celok je povinný zasla� Daòovému ria-
dite¾stvu Slovenskej republiky jeden výtlaèok v�eobec-
ne záväzného nariadenia,42) ktorým zaviedol daò z mo-
torových vozidiel alebo zmenil sadzby dane alebo
podmienky oslobodenia od dane, do piatich kalendár-
nych dní odo dòa nadobudnutia jeho úèinnosti.�.

61. § 98 znie:

�§ 98

Miestnu daò pod¾a § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h)
a miestnu daò pod¾a § 2 ods. 3 mo�no zavies�, zru�i�,
zmeni� sadzby, urèi� oslobodenia alebo zní�enia dane
len k 1. januáru zdaòovacieho obdobia. Pri poplatku
pod¾a § 2 ods. 2 mo�no zmeni� sadzby, prípady, v kto-
rých mo�no �iada� o zní�enie alebo odpustenie poplat-
ku, spôsob a lehotu na uplatnenie zní�enia alebo od-
pustenia poplatku, ako aj podklady, ktoré má
poplatník preukáza� pri vrátení poplatku, len k 1. janu-
áru zdaòovacieho obdobia.�.

62. V § 99 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4,
ktoré znejú:

�(3) Správu miestnych daní pod¾a § 2 ods. 1 a poplat-
ku pod¾a § 2 ods. 2 vykonávajú v Bratislave a v Ko�i-
ciach mestské èasti, ak tak ustanoví �tatút mesta.46a)

(4) Správou miestnych daní pod¾a § 2 ods. 1 a po-
platku pod¾a § 2 ods. 2 nie je mo�né poveri� iné právnic-
ké osoby alebo fyzické osoby.�.

Doteraj�í odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 5.

Poznámka pod èiarou k odkazu 46a znie:
�46a) § 30 zákona Slovenskej národnej rady è. 377/1990 Zb.

o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení
neskor�ích predpisov.
§ 25 zákona Slovenskej národnej rady è. 401/1990 Zb.
o meste Ko�ice v znení neskor�ích predpisov.�.

63. V § 99 odsek 5 znie:
�(5) Správu dane z motorových vozidiel vykonáva

daòový úrad miestne príslu�ný pod¾a miesta evidencie
vozidla, a ak ide o vozidlo, ktoré nie je evidované v Slo-
venskej republike, pod¾a miesta doèasného pobytu vo-
zidla.�.

64. V § 101 ods. 2 sa za slovo �Daò� vkladá èiarka
a slová �splátka dane a pomerná èas� dane�.

65. Za § 104 sa vkladá § 104a, ktorý znie:

�§ 104a

(1) Ak daòová povinnos� k miestnym daniam a po-
platková povinnos� k poplatku vznikne do 31. decem-
bra 2005, postupuje sa pod¾a predpisov platných do
30. novembra 2005; to sa vz�ahuje aj na splnenie ozna-
movacej povinnosti.

(2) Ak obec, ktorá vykonávala správu dane z nehnu-
te¾ností v zdaòovacom období roku 2005, vyrubila daò
zo stavieb tak, �e do základu tejto dane zahrnula aj pre-
ènievajúcu èas� stre�nej kon�trukcie stavby, zabezpeèí
súlad s týmto zákonom najneskôr v zdaòovacom obdo-
bí roku 2007.�.

66. Doteraj�í text § 105 sa oznaèuje ako odsek 1 a do-
påòa sa odsekom 2, ktorý znie:

�(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky ozná-
mi Komisii nahradenie cestnej dane daòou z motoro-
vých vozidiel.�.
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67. Za prílohu è. 3 sa vkladá príloha è. 4, ktorá znie:
�Príloha è. 4 k zákonu è. 582/2004 Z. z.

v znení zákona è. 517/2005 Z. z.

MINIMÁLNE SADZBY DANE PRE VOZIDLÁ

A. Motorové vozidlá

B. Jazdné súpravy (návesové a prívesové súpravy)

Strana 4810 Zbierka zákonov è. 517/2005 Èiastka 212

Poèet náprav a maximálna prípustná celková
hmotnos� nalo�eného vozidla (v tonách)

Minimálna sadzba dane
(v euro/rok)

Minimálna Maximálna

Hnacia(e) náprava(y)
so vzduchovým pru�ením

alebo s ekvivalentným
zariadením

Hnacia(e) náprava(y)
s inými systémami

pru�enia

Dve nápravy

12
13
14
15

13
14
15
18

0
31
86

121

31
86

121
274

Tri nápravy

15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

31
54

111
144
222
222

54
111
144
222
345
345

�tyri nápravy

23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

144
146
228
362
362

146
228
362
537
537

Poèet náprav a maximálna prípustná celková
hmotnos� nalo�eného vozidla (v tonách)

Minimálna sadzba dane
(v euro/rok)

Minimálna Maximálna

Hnacia(e) náprava(y)
so vzduchovým pru�ením

alebo s ekvivalentným
zariadením

Hnacia(e) náprava(y)
s inými systémami

pru�enia

Nápravy 2 + 1

12
14
16
18
20
22
23
25

14
16
18
20
22
23
25
28

0
0
0

14
32
75
97

175

0
0

14
32
75
97

175
307

Nápravy 2 + 2

23
25
26
28
29
31
33
36

25
26
28
29
31
33
36
38

30
70

115
169
204
335
465
465

70
115
169
204
335
465
706
706



Èl. II

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. decembra 2005.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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Nápravy 2 + 3

36
38

38
40

370
515

515
700

Nápravy 3 + 2

36
38
40

38
40
44

327
454
628

454
628
929

Nápravy 3 + 3

36
38
40

38
40
44

186
225
336

225
336
535�.



518

Z Á K O N

z 27. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 652/2004 Z. z.

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení zákona è. 652/2004
Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 2 písm. g) sa slovo �a� nahrádza èiarkou a za
slovo �úrad� sa vkladajú slová �a colný kriminálny
úrad2)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:
�2) § 2 ods. 2 zákona è. 652/2004 Z. z. o orgánoch �tátnej správy

v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.�.

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 14 znie:
�14) § 3 ods. 1 písm. b) tretí bod zákona è. 652/2004 Z. z.�.

3. Poznámka pod èiarou k odkazu 20 znie:
�20) § 4 ods. 2 zákona è. 652/2004 Z. z.�.

4. V § 12 ods. 13 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: �alebo bolo tovaru pridelené
colne schválené urèenie, prièom rozhodujúca je sku-
toènos�, ktorá nastala neskôr.�.

5. Poznámka pod èiarou k odkazu 41 znie:
�41) § 9 ods. 9 zákona è. 652/2004 Z. z.�.

6. § 29 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
�(3) Za tovar, pri ktorom mo�no ¾ahko a úèinne vyko-

na� colnú kontrolu, sa pova�uje najmä tovar
a) vo¾ne ulo�ený,
b) balený vo vreciach, �ochoch, latovaní vrátane bub-

nov na prepravu káblov, v sudoch s patentným uzá-
verom alebo tovar balený v prieh¾adných obaloch,

c) nebalený tovar, nebalený tovar pripevnený na pale-
tách fóliou,

d) tekutý, sypký a plynný prepravovaný v cisternách
alebo v �peciálnych kontajneroch, ktorý je zabezpe-
èený uzáverom dopravcu alebo prepravcu a èísla ale-
bo charakteristiky týchto uzáverov budú zapísané
v prepravnej listine.�.

7. V § 55 odsek 2 znie:
�(2) Ruèite¾ zodpovedá za zaplatenie colného dlhu

spoloène a nerozdielne s dl�níkom. Colný úrad mô�e
schváli� spôsobom pod¾a odsekov 6 a� 9 osobu pod¾a
odseku 1 ako ruèite¾a, ak ruèite¾
a) nie je deklarantom ani inou osobou, ktorej mô�e

v tomto prípade vzniknú� colný dlh,

b) písomne sa zavia�e splni� colný dlh,
c) preuká�e, �e je spôsobilý splni� colný dlh za dl�níka,
d) zabezpeèí poh¾adávku aj vinkulovaním vkladu

v banke alebo v poboèke zahraniènej banky v pro-
spech colného úradu, zálo�ným právom, zárukou
alebo uzavretím poistnej zmluvy, s ktorej obsahom
colný úrad súhlasí.�.

8. V § 55 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

�(3) Vý�ka poskytnutého zabezpeèenia pod¾a odse-
ku 2 písm. d) musí by� v ka�dom èase rovnaká alebo
vy��ia ako vý�ka zabezpeèenej poh¾adávky alebo vý�ka
súètu zabezpeèených poh¾adávok.�.

Doteraj�ie odseky 3 a� 8 sa oznaèujú ako odseky 4
a� 9.

9. V § 55 ods. 6 prvej vete sa za slová �písm. c)� vkla-
dajú slová �a d)�.

10. V § 55 odsek 7 znie:
�(7) Ak osoba, ktorá �iada o schválenie by� ruèite¾om,

splní podmienky pod¾a odseku 2, colný úrad vydá roz-
hodnutie o schválení by� ruèite¾om. V rozhodnutí urèí
podmienky, za ktorých táto osoba mô�e poskytova� ru-
èenie, a sumu, do ktorej poskytuje ruèenie. Ak osoba,
ktorá �iada o schválenie by� ruèite¾om, nesplní pod-
mienky pod¾a odseku 2, colný úrad vydá písomné roz-
hodnutie o neschválení by� ruèite¾om. Osoba, ktorej
colný úrad vydal rozhodnutie o schválení by� ruèite-
¾om, je povinná akúko¾vek skutoènos�, ktorá by mohla
ma� vplyv na dodr�anie podmienok pod¾a odseku 2, bez
zbytoèného odkladu oznámi� colnému úradu, ktorý
rozhodnutie vydal.�.

11. V § 55 ods. 8 sa èíslo �6� nahrádza èíslom �7� a na
konci sa pripája táto veta: �Ak nie je splnená povinnos�
pod¾a odseku 3, colný úrad mô�e zru�i� rozhodnutie
o schválení by� ruèite¾om.�.

12. Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý znie:

�§ 56a

Colný úrad mô�e na zabezpeèenie svojej poh¾adávky
zriadi� k veciam a právam dl�níka a ruèite¾a colné
zálo�né právo. Na zriadenie colného zálo�ného práva
a na úkony súvisiace s colným zálo�ným právom sa
primerane pou�ijú ustanovenia osobitného predpi-
su.61a)�.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 61a znie:
�61a) § 71 a 71a zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.

o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finanèných orgánov v znení neskor�ích predpisov.�.

13. V § 61 ods. 2 sa za slová �odseku 1� vkladajú slo-
vá �a na úkony súvisiace s vymáhaním�.

14. Za § 61 sa vkladá § 61a, ktorý znie:

�§ 61a

(1) Ak colný úrad zistí, �e dl�né èiastky zodpovedajú-
ce ustanoveným nárokom Spoloèenstva63a) na vlastné
zdroje nemo�no vybra� z dôvodov uvedených v osobit-
nom predpise únie,63b) vydá za podmienok ustanove-
ných v tomto osobitnom predpise únie rozhodnutie, na
základe ktorého sa èiastky zodpovedajúce ustanove-
ným nárokom Spoloèenstva63a) na vlastné zdroje vyhlá-
sia za èiastky, ktoré nemo�no vybra�.

(2) Rozhodnutie pod¾a odseku 1 sa nedoruèuje a je
právoplatné dòom jeho vydania. Proti takémuto roz-
hodnutiu nemo�no poda� opravný prostriedok.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 63a a 63b znejú:
�63a) Èl. 2 nariadenia Rady (ES, EURATOM) è. 1150/2000

z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie
94/728/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov (Ú. v.
L 130, 31. 5. 2000) v znení nariadenia Rady (ES, EURATOM)
è. 2028/2004 zo 16. novembra 2004 (Ú. v. L 352,
27. 11. 2004).

63b) Èl. 17 nariadenia Rady (ES, EURATOM) è. 1150/2000
v znení nariadenia Rady (ES, EURATOM) è. 2028/2004.�.

15. V § 63 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú slo-
vá �okrem kompenzaèného úroku�.

16. V § 64 ods. 1 písm. e) sa slová �tento zákon usta-
novuje� nahrádzajú slovami �colné predpisy ustanovu-
jú�.

17. V § 65 ods. 1 a 2 sa slová �v lehote pod¾a § 64
ods. 3� nahrádzajú slovami �v lehote urèenej colným
úradom�.

18. V § 72 ods. 1 písm. g) sa slovo �sfal�uje� nahrá-
dza slovami �predlo�í colným orgánom falo�né�.

19. V § 89 ods. 1 sa slová �31. decembrom 2002� na-
hrádzajú slovami �1. januárom 2006�.

20. Za § 89 sa vkladá § 89a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 89a

Mandátna správa colnej poh¾adávky

(1) Colný úrad mô�e so súhlasom colného riadite¾-
stva uzatvori� s tre�ou osobou písomnú zmluvu o man-
dátnej správe colnej poh¾adávky, ktorá vznikla po
31. decembri 2005 voèi dl�níkovi, na ktorého bol vyhlá-
sený konkurz, alebo voèi dl�níkovi, ktorý je v likvidácii.
Mandátnou správou colnej poh¾adávky sa rozumie vý-
kon èinností colného úradu tre�ou osobou pri uplatòo-
vaní colných poh¾adávok v konkurznom konaní alebo
pri likvidácii. V zmluve o mandátnej správe colnej po-

h¾adávky sa urèí vý�ka odplaty za výkon mandátnej
správy colnej poh¾adávky.

(2) Tre�ou osobou mô�e by� len právnická osoba so
100 % majetkovou úèas�ou �tátu; táto osoba je povinná
vykonáva� mandátnu správu colnej poh¾adávky osob-
ne.

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, pou�ije sa na
mandátnu správu colnej poh¾adávky v�eobecný pred-
pis.88a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 88a znie:
�88a) § 566 a� 576 Obchodného zákonníka.�.

21. Za § 89a sa vkladá § 89b, ktorý znie:

�§ 89b

Colný dlh, ktorý vznikol pod¾a predpisov úèinných
pred 1. májom 2004 a ktorý nebol uhradený v lehote
splatnosti, mô�e colný úrad odpísa� z vlastného pod-
netu, ak je nevymo�ite¾ný. Za nevymo�ite¾ný sa pova-
�uje nedoplatok, ktorý sa bezvýsledne vymáhal od dl�-
níka a iných osôb, od ktorých sa mohol vymáha�, alebo
ak je zrejmé, �e by vymáhanie bolo neúspe�né, alebo je
pravdepodobné, �e by náklady na jeho vymáhanie pre-
siahli vý�a�ok z vymáhania. Rovnako sa postupuje, ak
nedoplatok nie je nevymo�ite¾ný, ale jeho vymáhanie je
spojené s osobitnými alebo nadmernými �a�kos�ami.�.

22. Za § 92 sa vkladá § 92a, ktorý znie:

�§ 92a

Osoba, ktorá bola schválená by� ruèite¾om pod¾a do-
teraj�ích predpisov, mô�e poskytova� ruèenie v súlade
s vydaným rozhodnutím o schválení by� ruèite¾om
a s podmienkami urèenými colným úradom pod¾a dote-
raj�ích predpisov. Príslu�ný colný úrad vydá do �ies-
tich mesiacov odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto
zákona nové rozhodnutie o schválení by� ruèite¾om,
v ktorom urèí podmienky pod¾a § 55 ods. 2 a 3.�.

23. Za § 93 sa vkladá § 93a, ktorý znie:

�§ 93a

Zru�uje sa § 268e zákona è. 200/1998 Z. z. o �tátnej
slu�be colníkov a o zmene a doplnení niektorých ïal-
�ích zákonov v znení zákona è. 258/2005 Z. z.�.

24. V prílohe è. 4 prvom bode druhej vete sa za slová
�colného re�imu� vkladajú slová �alebo v súvislosti s�.

25. V prílohe è. 4 druhom bode sa na konci pripájajú
tieto slová: �alebo �e dovozné platby boli uhradené�.

26. V prílohe è. 4 tre�om bode prvej vete sa za slovo
�potvrdí� vkladajú slová �na predbe�nom colnom vyhlá-
sení alebo�.

Èl. II

Zákon è. 231/1999 Z. z. o �tátnej pomoci v znení zá-
kona è. 434/2001 Z. z., zákona è. 461/2002 Z. z., záko-
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na è. 203/2004 Z. z. a zákona è. 82/2005 Z. z. sa mení
takto:

1. § 26 znie:

�§ 26

(1) Na základe rozhodnutia Komisie o neoprávnenej
pomoci je poskytovate¾ povinný vymáha� od príjemcu
sumu zodpovedajúcu neoprávnenej pomoci vrátane
úroku pod¾a príslu�nej sadzby urèenej Komisiou.

(2) Príjemca, ktorému sa pod¾a rozhodnutia Komisie
poskytla neoprávnená pomoc, je povinný zaplati� do
rozpoètu, z ktorého bola poskytnutá, sumu zodpoveda-
júcu neoprávnene poskytnutej pomoci vrátane úroku
pod¾a príslu�nej sadzby urèenej Komisiou.�.

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 24b sa vypú��a.

Èl. III

Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
è. 562/2003 Z. z. a zákona è. 561/2004 Z. z. sa dopåòa
takto:

§ 21 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
�(9) Odsek 8 sa vz�ahuje na úètovnú jednotku, v kto-

rej má orgán verejnej moci väè�inový podiel na hlasova-
cích právach preto, �e má podiel na úètovnej jednotke
alebo akcie úètovnej jednotky, s ktorými je spojená väè-
�ina hlasovacích práv, a to i nepriamo prostredníctvom
iných osôb, v ktorých má orgán verejnej moci väè�inový
podiel na hlasovacích právach.�.

Èl. IV

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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519

Z Á K O N

z 27. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskor�ích predpisov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 26/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 386/1996 Z. z., zákona è. 348/1999 Z.  z., zákona
è. 149/2001 Z. z., zákona è. 602/2003 Z. z. a zákona
è. 747/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 1 ods. 3 sa vypú��a odkaz 3 vrátane poznámky
pod èiarou k odkazu 3.

2. V § 2 ods. 1 sa vypú��a písmeno d).

Doteraj�ie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno d).

3. § 2 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
�(3) Národná banka Slovenska v oblasti finanèného

trhu prispieva k stabilite finanèného systému ako cel-
ku, ako aj k bezpeènému a zdravému fungovaniu fi-
nanèného trhu v záujme udr�iavania dôveryhodnosti
finanèného trhu, ochrany klientov a re�pektovania
pravidiel hospodárskej sú�a�e; pritom Národná banka
Slovenska vykonáva
a) doh¾ad nad finanèným trhom pod¾a tohto zákona

a pod¾a osobitných predpisov,1b)
b) ïal�ie èinnosti v oblasti finanèného trhu pod¾a tohto

zákona a osobitných predpisov.1b)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 1b znie:
�1b) Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 310/1992 Zb. o stavebnom
sporení v znení neskor�ích predpisov.
Zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných
slu�bách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o cenných papieroch) v znení neskor�ích predpisov.
Zákon è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskor�ích
predpisov.
Zákon è. 429/2002  Z. z. o burze cenných papierov v znení
neskor�ích predpisov.
Zákon è. 594/2003  Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpi-
sov.
Zákon è. 95/2002 Z. z. o pois�ovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.

Zákon è. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a spro-
stredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon è. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení
zodpovednosti za �kodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskor�ích predpisov.
Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích
predpisov.
Zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích
predpisov.
Zákon è. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri finanèných
slu�bách na dia¾ku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996
Z. z. o ochrane vkladov v znení neskor�ích predpisov.
§ 21a a� 21c a § 73 zákona è. 510/2002 Z. z. o platobnom
styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskor�ích predpisov.
Zákon è. 747/2004 Z. z.�.

4. V § 3 odsek 1 znie:
�(1) Národná banka Slovenska predkladá Národnej

rade Slovenskej republiky polroènú správu o menovom
vývoji do troch mesiacov po skonèení prvého polroka
príslu�ného kalendárneho roka a roènú správu o me-
novom vývoji do piatich mesiacov po skonèení príslu�-
ného kalendárneho roka.�.

5. § 3 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
�(4) Národná banka Slovenska predkladá a zverejòu-

je správy o stave a vývoji finanèného trhu pod¾a osobit-
ného predpisu.1c)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 1c znie:
�1c) Zákon è. 747/2004 Z. z.�.

6. V § 4 ods. 1 sa slová �medzinárodných finanèných
in�titúciách� nahrádzajú slovami �medzinárodných in-
�titúciách v oblasti finanèného trhu�.

7. § 4 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
�(3) Národná banka Slovenska plní úlohy v oblasti

medzinárodnej spolupráce pri výkone doh¾adu nad fi-
nanèným trhom pod¾a osobitného predpisu.1d)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 1d znie:
�1d) § 4 ods. 3 zákona è. 747/2004 Z. z.�.

8. § 5 sa vypú��a.

9. V § 6 ods. 1 druhá veta znie: �Banková rada urèuje
a) menovú politiku a nástroje na jej uskutoèòovanie

a rozhoduje o menových opatreniach Národnej ban-
ky Slovenska,

b) zásady výkonu a organizáciu výkonu doh¾adu nad fi-
nanèným trhom a rozhoduje v rozsahu a spôsobom
pod¾a osobitného predpisu.1c)�.
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10. V § 6 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú slová
�schva¾uje úètovné závierky Národnej banky Sloven-
ska, roèné správy o výsledku hospodárenia Národnej
banky Slovenska a výroèné správy Národnej banky Slo-
venska, rozhoduje o pou�ití zisku alebo úhrade straty
Národnej banky Slovenska a urèuje druhy fondov Ná-
rodnej banky Slovenska, ich vý�ku a pou�itie,�.

11. V § 6 ods. 2 písmeno d) znie:
�d) urèuje pod¾a osobitného predpisu1e) vý�ku roèných

príspevkov dohliadaných subjektov finanèného
trhu,�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 1e znie:
�1e) § 40 zákona è. 747/2004 Z. z.�.

12. V § 6 ods. 2 písm. i) sa slová �poboèky a úèelové�
nahrádzajú slovom �a� a vypú��ajú sa slová �pod¾a § 5�.

13. V § 6 sa odsek 2 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
�k) schva¾uje návrhy dohôd o vzájomnej spolupráci,

súèinnosti a poskytovaní informácií a podkladov
medzi Národnou bankou Slovenska a zahraniènými
orgánmi doh¾adu v oblasti finanèného trhu alebo
medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi ve-
rejnej moci v Slovenskej republike, ktoré vykonáva-
jú doh¾ad alebo dozor pod¾a osobitných predpi-
sov.1f)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 1f znie:
�1f) Napríklad § 87 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskor�ích

predpisov, § 5 a 6 zákona Slovenskej národnej rady
è. 310/1992 Zb. v znení neskor�ích predpisov.�.

14. V § 7 odsek 1 znie:
�(1) Banková rada má jedenás� èlenov. Èlenmi ban-

kovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri a ôsmi ïal-
�í èlenovia, z ktorých najviac traja nemusia by� v pra-
covnom pomere k Národnej banke Slovenska. Výkon
funkcie èlena bankovej rady je na pracovnoprávne úèe-
ly výkonom verejnej funkcie,2) na ktorý sa poskytuje
pracovné vo¾no.�.

15. V § 7 odsek 3 znie:
�(3) Ôsmich ïal�ích èlenov bankovej rady vymenúva

a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky
Slovenska.�.

16. V § 7 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
a tretia veta, ktoré znejú: �Funkèné obdobie guvernéra,
viceguvernéra alebo iného èlena bankovej rady zaèína
plynú� dòom úèinnosti jeho vymenovania do príslu�nej
funkcie. Tá istá osoba mô�e by� vymenovaná za èlena
bankovej rady opätovne, najviac v�ak na dve po sebe
nasledujúce funkèné obdobia.�.

17. V § 7 ods. 5 sa vypú��a prvá veta.

18. V § 7 ods. 8 úvodnej vete sa slová �Èlenstvo v ban-
kovej rade� nahrádzajú slovami �Funkcia èlena banko-
vej rady�.

19. V § 7 ods. 8 písmeno b) znie:
�b) vzdaním sa funkcie, a to dòom doruèenia písomné-

ho oznámenia èlena bankovej rady o vzdaní sa jeho

funkcie bankovej rade, ak v oznámení nie je uvede-
ný neskor�í deò vzdania sa funkcie,�.

20. V § 7 sa odsek 8 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
�e) dòom úèinnosti vymenovania èlena bankovej rady

do inej funkcie v bankovej rade s jeho predchádza-
júcim písomným súhlasom.�.

21. V § 7 ods. 9 úvodnej vete sa slovo �Èlena� nahrá-
dza slovami �Ak osobitný predpis2ba) neustanovuje
inak, èlena�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 2ba znie:
�2ba) Èlánok 14 bod 14.2 Protokolu o �tatúte Európskeho systému

centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného
k Zmluve o zalo�ení Európskeho spoloèenstva (Ú. v. ES
C 325, 24. 12. 2002).�.

22. V § 7 ods. 9 písm. c) sa slová �odseku 6� nahrá-
dzajú slovami �odseku 5 alebo 6�.

23. § 7 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
�(11) Právny vz�ah medzi Národnou bankou Sloven-

ska a èlenom bankovej rady, ktorý nie je v pracovnom
pomere k Národnej banke Slovenska, sa pri výkone
funkcie tohto èlena bankovej rady pova�uje za obdobný
pracovný vz�ah a spravuje sa ustanoveniami právnych
predpisov2caa) o obdobných pracovných vz�ahoch.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 2caa znie:
�2caa) Napríklad Zákonník práce, zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných

náhradách v znení neskor�ích predpisov.�.

24. V § 8 ods. 1 druhá a tretia veta znejú: �Banková
rada je uzná�aniaschopná, ak je prítomná nadpoloviè-
ná väè�ina vymenovaných èlenov bankovej rady vráta-
ne guvernéra alebo ním povereného predsedajúceho vi-
ceguvernéra. Banková rada prijíma svoje rozhodnutia
väè�inou hlasov vymenovaných èlenov bankovej rady,
ak tento zákon neustanovuje inak.�.

25. V § 8 ods. 3 sa slová �mô�e písomne� nahrádzajú
slovom �nemô�e�.

26. V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: �Ak gu-
vernérovi zanikla funkcia a e�te nie je vymenovaný
nový guvernér, oprávnenia guvernéra Národnej banky
Slovenska prechádzajú na viceguvernéra povereného
bankovou radou; ak nie sú vymenovaní ani viceguver-
néri, tieto oprávnenia prechádzajú na iného èlena ban-
kovej rady povereného bankovou radou.�.

27. V § 9 odsek 3 znie:
�(3) Rozhodnutia prijaté pod¾a odseku 2 prerokuje na

svojom nasledujúcom zasadnutí banková rada.�.

28. Za § 9 sa vkladá § 10, ktorý znie:

�§ 10

Úlohy pri doh¾ade nad dohliadanými subjektmi
v rámci finanèného trhu v rozsahu a spôsobom pod¾a
osobitného predpisu1c) vykonáva organizaèná zlo�ka
zriadená bankovou radou.�.

29. V § 12 sa vypú��a odsek 1.

Doteraj�ie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 1 a 2.
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30. Doteraj�í text § 17 sa oznaèuje ako odsek 1 a do-
påòa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

�(2) Národná banka Slovenska mô�e slu�by v oblasti
hotovostného peòa�ného obehu poskytova� za odplatu.

(3) Národná banka Slovenska plní funkcie a úlohy
národných centier pre falzifikáty a pre analýzu a moni-
torovanie falzifikátov eurových bankoviek a eurových
mincí.�.

31. V § 17b ods. 3 �tvrtej vete sa za slovo �odobratie�
vkladá slovo �bezodkladne�.

32. V § 17b ods. 4 sa vypú��a slovo �bezodplatne� a za
slovo �iných� sa vkladajú slová �alebo tých istých�.

33. V § 17e sa za �tvrtú vetu vkladá nová piata veta,
ktorá znie: �Ak Národná banka Slovenska pri kontrole
odovzdaných bankoviek a mincí zistí, �e ide o sfal�ova-
né bankovky alebo mince, vykoná ich odbornú analýzu
a vypracuje odborný posudok, ktorý bezodkladne za�le
orgánom èinným v trestnom konaní;2e) Národná banka
Slovenska tie� toto zistenie oznámi oprávnenej osobe,
ktorá sfal�ované bankovky alebo mince odobrala a odo-
vzdala Národnej banke Slovenska.�.

34. V § 17f ods. 1 prvej vete sa za slovo �ktorých�
vkladá slovo �iné�.

35. V § 17f ods. 3 písm. c) sa za slovo �podnikate¾a�
vkladá èiarka a slová �do funkènej náplne ktorých patrí
riadenie alebo kontrola èinností spojených so spracú-
vaním bankoviek a mincí,� a na konci sa pripájajú slová
�alebo ukonèené úplné stredné vzdelanie, úplné stred-
né odborné vzdelanie alebo iné obdobné zahranièné
vzdelanie a najmenej sedemroèná ekonomická prax,�.

36. § 23 znie:

�§ 23

Národná banka Slovenska je oprávnená obchodova�
s bankami, so zahraniènými bankami a s inými finanè-
nými in�titúciami s cennými papiermi vymedzenými
Národnou bankou Slovenska. Národná banka Sloven-
ska je oprávnená ako zábezpeky pri svojich obchodoch
prijíma� majetkové hodnoty4ab) vymedzené Národnou
bankou Slovenska.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 4ab znie:
�4ab) Napríklad èlánok 17 Protokolu o �tatúte Európskeho

systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky
pripojeného k Zmluve o zalo�ení Európskeho spoloèenstva.�.

37. § 25 a 26 znejú:

�§ 25

(1) Národná banka Slovenska mô�e v rámci svojich
obchodov so Slovenskou republikou
a) vies� úèty �tátnej pokladnici pod¾a osobitného pred-

pisu,4b)
b) poskytova� ïal�ie slu�by �tátnej pokladnici pod¾a

osobitného predpisu,4b)
c) spolupracova� so �tátnou pokladnicou pod¾a osobit-

ného predpisu.4b)

(2) Národná banka Slovenska mô�e vykonáva� platby
z úètov �tátnej pokladnice len do vý�ky kreditného zo-
statku na týchto úètoch.4c)

§ 26

Národná banka Slovenska mô�e v rámci svojich ob-
chodov so Slovenskou republikou
a) poskytova� slu�by Agentúre pre riadenie dlhu a lik-

vidity pod¾a osobitného predpisu,5)
b) spolupracova� s Agentúrou pre riadenie dlhu a likvi-

dity pod¾a osobitného predpisu.5)�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 4b, 4c a 5 znejú:
�4b) § 6, § 11, § 12 ods. 4, § 19 ods. 2 a § 21 zákona è. 291/2002

Z. z. o �tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskor�ích predpisov.

4c) § 11 a 21 zákona è. 291/2002 Z. z. v znení neskor�ích
predpisov.

5) § 17, § 19 ods. 2 a § 21 ods. 4 zákona è. 291/2002 Z. z. v znení
neskor�ích predpisov.�.

38. V § 27 ods. 1 sa slová �krátkodobé cenné papiere
so splatnos�ou do jedného roka� nahrádzajú slovami
�pokladnièné pouká�ky�.

39. V § 29 písm. a) sa vypú��a slovo �ostatnými�.

40. V § 29 písm. b) sa vypú��a odkaz 3.

41. V § 29 písm. c) sa vypú��a slovo �ostatnými�, slo-
vo �vykonávanými� sa nahrádza slovom �vykonávaný�
a vypú��ajú sa slová �a vyhlasuje ich opatrením3)
v Zbierke zákonov�.

42. V § 30 ods. 2 sa slovo �ministerstvom� nahrádza
slovami �Ministerstvom financií Slovenskej republiky
(ïalej len �ministerstvo�)�.

43. V § 31 odsek 6 znie:
�(6) Národná banka Slovenska vedie centrálny regis-

ter krátkodobých cenných papierov pre pokladnièné
pouká�ky vydané ministerstvom alebo Národnou ban-
kou Slovenska, ak osobitný predpis4) neustanovuje
inak. Národná banka Slovenska vydá prevádzkový po-
riadok a sadzobník odplát centrálneho registra krátko-
dobých cenných papierov vedeného Národnou bankou
Slovenska, ktoré upravia pravidlá prevádzkovania toh-
to registra vrátane postupu a odplát pri zriaïovaní, ve-
dení a ru�ení majetkových úètov v tomto registri a pri
zabezpeèovaní ostatných slu�ieb a èinností súvisiacich
s prevádzkovaním tohto registra.�.

44. V § 34a ods. 2 sa za slovo �vkladov� vkladá èiarka
a slová �s Garanèným fondom investícií�.

45. V § 34b ods. 1 písm. b) sa za slovo �orgány� vkla-
dá èiarka a slová �akcionárov, iných spoloèníkov alebo
majite¾ov�.

46. Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:

�§ 35a

(1) Národná banka Slovenska je oprávnená zabezpe-
èova� vlastnú ozbrojenú ochranu6) svojich objektov,
majetku a osôb, ako aj prepravu a vlastnú ozbrojenú
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ochranu6) prepravy peòazí a iných hodnôt (ïalej len
�vlastná ochrana�); pri plnení úloh vlastnej ochrany
mo�no vykonáva� zásahy a pou�íva� vecné bezpeènost-
né prostriedky, zbrane a iné technické prostriedky len
v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.6a)

(2) Zamestnanec Národnej banky Slovenska povere-
ný výkonom vlastnej ochrany (ïalej len �osoba povere-
ná výkonom vlastnej ochrany�) je pri plnení úloh vlast-
nej ochrany oprávnený
a) vy�adova� preukázanie toto�nosti u osôb, ktoré

vstupujú do chráneného objektu alebo na chránené
miesto alebo ktoré vystupujú z chráneného objektu
alebo z chráneného miesta, vrátane preukázania to-
to�nosti u osôb pristihnutých pri neoprávnenom
vstupe alebo neoprávnenom výstupe, ako aj zakáza�
vstup do chráneného objektu alebo na chránené
miesto nepovolaným osobám,

b) zaznamenáva� technickými prostriedkami vstup
a výstup osôb a dopravných prostriedkov do chráne-
ného objektu alebo na chránené miesto, alebo
z chráneného objektu, alebo z chráneného miesta,

c) vies� evidenciu o vstupe a výstupe osôb a doprav-
ných prostriedkov do chráneného objektu alebo na
chránené miesto, alebo z chráneného objektu, alebo
z chráneného miesta,

d) vy�adova� preukázanie toto�nosti u osoby, ktorá je
pristihnutá pri páchaní protiprávnej èinnosti súvi-
siacej s vlastnou ochranou alebo bezprostredne po
spáchaní takej protiprávnej èinnosti,

e) zakáza� na nevyhnutný èas ka�dej osobe vstup do
urèeného chráneného objektu alebo na chránené
miesto, ak to vy�aduje úèinné zabezpeèenie plnenia
úloh vlastnej ochrany,

f) zakáza� vstup do chráneného objektu alebo na chrá-
nené miesto osobám, ktoré majú pri sebe zbraò, ak
je do chráneného objektu alebo na chránené miesto
vstup so zbraòou zakázaný,

g) presvedèi� sa zrakom, hmatom alebo technickými
prostriedkami, èi osoba, ktorá vstupuje do chráne-
ného objektu alebo na chránené miesto alebo ktorá
vystupuje z chráneného objektu alebo chráneného
miesta, nemá pri sebe alebo na sebe predmety po-
chádzajúce z protiprávnej èinnosti súvisiacej s cie-
¾om vlastnej ochrany alebo èi nemá pri sebe alebo na
sebe predmety, ktorými by mohla spácha� protipráv-
nu èinnos�, a také predmety odobra�,

h) presvedèi� sa, èi osoba, ktorá s dopravným pro-
striedkom vstupuje do chráneného objektu alebo na
chránené miesto alebo ktorá s dopravným prostried-
kom vystupuje z chráneného objektu alebo chráne-
ného miesta, nemá v dopravnom prostriedku alebo
na dopravnom prostriedku predmety pochádzajúce
z protiprávnej èinnosti súvisiacej s cie¾om vlastnej
ochrany, alebo predmety, ktorými by mohla spácha�
protiprávnu èinnos�, a také predmety odobra�,

i) dr�a� alebo nosi� zbraò, ak je dr�ite¾om zbrojného
preukazu vydaného pod¾a osobitného predpisu,6a)

j) vyzva� ka�dú osobu, aby upustila od protiprávneho
konania alebo hrozby protiprávneho konania súvi-
siaceho s cie¾om vlastnej ochrany, a v prípade már-
nej výzvy vykona� zásah a pou�i� primerané donuco-

vacie prostriedky vrátane pou�itia slu�obného psa
na odvrátenie protiprávneho konania, ktoré bez-
prostredne ohrozuje alebo poru�uje cie¾ vlastnej
ochrany; osoba poverená výkonom vlastnej ochrany
je oprávnená pou�i� zbraò iba v nutnej obrane
a v krajnej núdzi, pri zne�kodòovaní zvierat bezpro-
stredne ohrozujúcich �ivot alebo zdravie osoby, pri
varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie bez-
prostredného nebezpeèenstva, ktoré vá�ne ohrozuje
�ivot alebo zdravie osoby, alebo cie¾ vlastnej ochra-
ny, prípadne na odvrátenie nebezpeèného útoku,
ktorý ohrozuje �ivot alebo zdravie osoby, alebo cie¾
vlastnej ochrany, a to po márnej výzve, aby sa upus-
tilo od útoku,

k) na nevyhnutný èas, do príchodu policajta, predvies�
na strá�ne stanovisko osobu, ktorá v súvislosti
s výkonom vlastnej ochrany odmieta alebo nemô�e
hodnoverne preukáza� svoju toto�nos� a ktorá bola
pristihnutá pri páchaní priestupku alebo bezpro-
stredne po spáchaní priestupku alebo ktorá bola
pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chránené-
ho objektu alebo na chránené miesto, alebo pri ne-
oprávnenom výstupe z chráneného objektu, alebo
z chráneného miesta,

l) obmedzi� osobnú slobodu6b) osoby, ktorá bola pri-
stihnutá pri trestnom èine alebo bezprostredne po
spáchaní trestného èinu, ak je to potrebné na ziste-
nie jej toto�nosti, na zabránenie úteku alebo na za-
bezpeèenie dôkazov; takú osobu je v�ak povinná
ihneï odovzda� útvaru Policajného zboru.

(3) Výzve osoby poverenej výkonom vlastnej ochrany
na vykonanie úkonov pod¾a odseku 2 je povinný vyho-
vie� ka�dý. Ustanovenia odseku 2 písm. f) a� h) sa v�ak
nepou�ijú proti príslu�níkom ozbrojených síl Sloven-
skej republiky, ozbrojeného bezpeènostného zboru,
ozbrojeného zboru, Vojenskej polície, Slovenskej infor-
maènej slu�by, Národného bezpeènostného úradu
a iným obdobným osobám, ktoré plnia úlohy verejnej
správy a do chráneného objektu alebo na chránené
miesto vstupujú pri výkone slu�obnej èinnosti.

(4) Na mieste, o ktorom sa predpokladá, �e bol na
òom spáchaný trestný èin, na mieste, kde do�lo k do-
pravnej nehode, prevádzkovej havárii, k pracovnému
úrazu alebo k inej mimoriadnej udalosti, na mieste,
kde bola usmrtená osoba alebo do�lo k ublí�eniu na
zdraví, ako aj na mieste, kde bola pou�itá strelná zbraò
alebo vecný bezpeènostný prostriedok, je osoba povere-
ná výkonom vlastnej ochrany povinná poèína� si tak,
aby �iadnym spôsobom nes�a�ila vy�etrovanie, najmä
je povinná
a) neodkladne prostredníctvom svojich nadriadených

ohlási� udalos� najbli��iemu útvaru Policajného
zboru,

b) chráni� stopy pred znièením, po�kodením alebo od-
stránením,

c) zamedzi� prístupu nepovolaných osôb na také mies-
to,

d) zabráni� vná�aniu alebo vyná�aniu predmetov z ta-
kého miesta,

e) zamedzi� ïal�ím �kodlivým následkom udalosti.�.
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Poznámky pod èiarou k odkazom 6, 6a a 6b znejú:
�6) Napríklad zákon è. 473/2005 Z. z. o poskytovaní slu�ieb

v oblasti súkromnej bezpeènosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpeènosti), § 24 a 25
Trestného zákona.

6a) Napríklad zákon è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach
a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskor�ích predpisov.

6b) § 85 ods. 2 Trestného poriadku.�.

47. § 36 a 37 znejú:

�§ 36

Národná banka Slovenska vykonáva doh¾ad nad fi-
nanèným trhom pod¾a osobitných predpisov.1b)

§ 37

Národná banka Slovenska vykonáva aj devízový do-
h¾ad pod¾a osobitného predpisu,5a) doh¾ad nad platob-
ným stykom a platobnými systémami pod¾a osobitného
predpisu1a) a kontrolu pod¾a tohto zákona nad spraco-
vate¾mi bankoviek a mincí pod¾a § 17f.�.

48. V § 41 �tvrtej vete sa slová �doh¾adu vykonávané-
ho� nahrádzajú slovami �doh¾ad vykonávaný� a slová
�zákonov7) a orgánmi doh¾adu iných �tátov� sa nahrá-
dzajú slovami �zákonov1f) a zahraniènými orgánmi do-
h¾adu v oblasti finanèného trhu�.

49. Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý znie:

�§ 42a

Národná banka Slovenska je oprávnená urèova� od-
platu a ïal�ie podmienky vykonávania slu�ieb Národ-
nej banky Slovenska, ak ich neustanovuje zákon. Slu�-
bami Národnej banky Slovenska sú èinnosti
vykonávané Národnou bankou Slovenska pod¾a tohto
zákona a osobitných predpisov.1)�.

50. V § 44 písm. a) sa vypú��a odkaz 3.

51. V § 44 písm. c) a d) a v § 45 ods. 1 sa odkaz 6 na-
hrádza odkazom 1.

52. § 44 sa dopåòa písmenami e) a f), ktoré znejú:
�e) ïal�ie skutoènosti ustanovené osobitným predpi-

som,1)
f) iné dôle�ité oznámenia Národnej banky Sloven-

ska.�.

53. Za § 49a sa vkladá § 49aa, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 49aa

Spoloèné a prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 15. decembra 2005

(1) Národná banka Slovenska zabezpeèuje vykoná-
vanie prípravných èinností na zavedenie eura ako pe-
òa�nej jednotky a zákonného platidla v Slovenskej re-
publike; na slovenskej strane eurových mincí
zabezpeèí uvádzanie oznaèenia �Slovensko� alebo �Slo-

venská republika�. Na eurové bankovky a eurové mince
sa nevz�ahujú ustanovenia osobitného predpisu.13)

(2) Ustanovenia tohto zákona o pravidlách èlenstva
v bankovej rade a o funkèných obdobiach a vymenú-
vaní èlenov bankovej rady sa od 15. decembra 2005
vz�ahujú aj na osoby, ktoré boli za èlenov bankovej
rady vymenované pred 15. decembrom 2005.

(3) Ustanovenie § 7 ods. 6 prvej vety o nezluèite¾nosti
funkcie èlena bankovej rady s inou funkciou, povola-
ním, so zamestnaním alebo s èinnos�ou v orgáne verej-
nej moci sa nepou�ije, ak ide o funkciu, povolanie alebo
zamestnanie v Úrade pre finanèný trh.14) Na úèely usta-
novenia § 7 ods. 1 druhej vety sa u fyzickej osoby, ktorá
je v pracovnom pomere k Úradu pre finanèný trh,14) po-
va�uje podmienka pracovného pomeru k Národnej
banke Slovenska za splnenú.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 13 a 14 znejú:
�13) § 3 ods. 6 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky

è. 63/1993 Z. z. o �tátnych symboloch Slovenskej republiky
a ich pou�ívaní v znení neskor�ích predpisov.

14) § 2 zákona è. 96/2002 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích
predpisov.�.

Èl. II

Zákon è. 96/2002 Z. z. o doh¾ade nad finanèným tr-
hom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z., zá-
kona è. 747/2004 Z. z. a zákona è. 340/2005 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:

1. V § 7 ods. 7 prvej vete sa na konci pripájajú slová
�okrem Národnej banky Slovenska�.

2. V § 11 ods. 2 písm. a) sa vypú��ajú slová �na úèely
bankového doh¾adu alebo devízovej kontroly�.

3. Za § 57 sa vkladá § 57a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 57a

Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 15. decembra 2005

Roèný príspevok na rok 2006 urèí namiesto úradu
Banková rada Národnej banky Slovenska; na urèenie
roèného príspevku na rok 2006 sa nepou�ije § 10
ods. 13 písm. c).�.

Èl. III

Zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným tr-
hom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 340/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa za slová
�Zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.�
vkladajú slová �Zákon è. 266/2005 Z. z. o ochrane
spotrebite¾a pri finanèných slu�bách na dia¾ku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.�.
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2. V § 5 ods. 2 poslednej vete sa slovo �Vnútorné� na-
hrádza slovom �Organizaèné�.

3. Poznámka pod èiarou k odkazu 18 znie:
�18) § 6 ods. 1 písm. b) a § 8 ods. 1 a� 3 zákona Národnej rady

Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. v znení neskor�ích
predpisov.�.

4. V § 27 ods. 5 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie: �Vo výroku prvostupòového rozhodnu-
tia Národnej banky Slovenska, ktoré vydal útvar doh¾a-
du nad finanèným trhom, sa výslovne uvedie, �e roz-
hodnutie vydal útvar doh¾adu nad finanèným trhom;
vo výroku druhostupòového rozhodnutia sa výslovne
uvedie, �e rozhodnutie vydala banková rada.�.

5. V § 40 ods. 2 poslednej vete sa vypú��ajú slová
�najneskôr v�ak do 20. januára,�.

6. V § 40 ods. 3 poslednej vete sa pred slová �pre or-
ganizaèné zlo�ky zahranièných správcovských spoloè-
ností� vkladajú slová �pre sprostredkovate¾ov doplnko-
vého dôchodkového sporenia, ktorí sú právnickou
osobou, mô�e by� najmenej 1 000 Sk a najviac
30 000 Sk,�.

7. V § 40 ods. 4 poslednej vete sa za slová �pre spro-
stredkovate¾ov investièných slu�ieb, ktorí sú fyzickou
osobou, mô�e by� najmenej 1 000 Sk a najviac
5 000 Sk� vkladá èiarka a slová �a pre sprostredkovate-
¾ov starobného dôchodkového sporenia, ktorí sú fyzic-
kou osobou, mô�e by� najmenej 3 000 Sk a najviac
10 000 Sk� sa nahrádzajú slovami �pre sprostredkova-
te¾ov starobného dôchodkového sporenia mô�e by� naj-
menej 1 000 Sk a najviac 3 000 Sk a pre sprostredkova-
te¾ov doplnkového dôchodkového sporenia, ktorí sú
fyzickou osobou, mô�e by� najmenej 1 000 Sk a najviac
3 000 Sk�.

8. V § 45 ods. 6 sa slová �Úrad pre finanèný trh� na-
hrádzajú slovami �banková rada do 20. januára 2006� .

9. V § 46 prvom bode sa slovo �a� za slovami �zákona
è. 439/2004 Z. z.� nahrádza èiarkou a na konci sa pri-
pájajú slová �a èl. II zákona è. 519/2005 Z. z.,�.

10. V § 46 druhom bode sa slovo �a� nahrádza èiar-
kou a na konci sa pripájajú slová �a vyhlá�ky Minister-
stva financií Slovenskej republiky è. 413/2005 Z. z.�.

11. Slová �vedúci útvaru doh¾adu nad finanèným tr-
hom� vo v�etkých tvaroch sa v celom texte zákona na-
hrádzajú slovami �vedúci zamestnanec útvaru doh¾adu
nad finanèným trhom� v príslu�nom tvare.

Èl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa spl-
nomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republi-
ky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky è. 566/1992  Zb. o Národnej banke
Slovenska, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykona-
ných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
è. 26/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky è. 159/1993 Z. z., zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákonom Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky è. 374/1994 Z. z., zá-
konom Národnej rady Slovenskej republiky
è. 202/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky è. 118/1996 Z. z., zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky è. 386/1996 Z. z., zákonom
è. 348/1999 Z.  z., zákonom è. 149/2001 Z. z., záko-
nom è. 602/2003 Z. z., zákonom è. 747/2004 Z. z.
a týmto zákonom.

Èl. V

Tento zákon nadobúda úèinnos� 15. decembra 2005
okrem ustanovení èl. I bodov 1 a� 13 a bodov 25 a� 52,
èl. III a èl. IV, ktoré nadobúdajú úèinnos� 1. januára
2006.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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520

Z Á K O N

z 28. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení
neskor�ích predpisov a o doplnení zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze a re�trukturalizácii

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v zne-
ní zákona è. 471/1992 Zb., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky è. 91/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 122/1993 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 159/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky è. 58/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 292/1996 Z. z.,
zákona è. 12/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slo-
venskej republiky è. 92/1998 Z. z., nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 197/1999 Z. z., zákona
è. 281/1999 Z. z., zákona è. 238/2000 Z. z., zákona
è. 397/2001 Z. z., zákona è. 566/2001 Z. z., zákona
è. 395/2002 Z. z., zákona è. 457/2002 Z. z., zákona
è. 510/2002 Z. z., zákona è. 353/2003 Z. z., zákona
è. 609/2003 Z. z., zákona è. 411/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z. a zákona è. 646/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V § 4 odsek 5 znie:
�(5) Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva verite¾,

v návrhu na vyhlásenie konkurzu musí uvies� okolnos-
ti, ktoré nasvedèujú tomu, �e dl�ník je v úpadku, ozna-
èi� ïal�ieho verite¾a a preukáza� jeho poh¾adávku voèi
dl�níkovi a preukáza� svoju peòa�nú poh¾adávku voèi
dl�níkovi. Poh¾adávka sa pova�uje za preukázanú, ak
je uznaná dl�níkom na listine s úradne osvedèeným
podpisom dl�níka alebo dolo�ená právoplatným roz-
hodnutím súdu alebo iného orgánu.�.

2. V § 8 odsek 1 znie:
�(1) Správcu podstaty (ïalej len �správca�) vyberá

súd náhodným výberom pomocou technických pro-
striedkov a programových prostriedkov schválených
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ïa-
lej len �ministerstvo�); to neplatí, ak súd ustanovuje
správcu na základe rozhodnutia schôdze konkurzných
verite¾ov. Za správcu mo�no ustanovi� len toho, kto je
zapísaný do zoznamu správcov, ktorý vedie minister-
stvo pod¾a osobitného zákona,1ba) nemá pozastavený
výkon správcovskej èinnosti pod¾a osobitného
zákona1ba) a v územnom obvode, pre ktorý je súd prí-

slu�ný, má zriadenú kanceláriu pod¾a osobitného zá-
kona.1ba)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 1ba znie:
�1ba) Zákon è. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov.�.

3. § 9 sa vypú��a.

4. § 9a sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
�(4) Predbe�ného správcu vyberá súd náhodným vý-

berom pomocou technických prostriedkov a programo-
vých prostriedkov schválených ministerstvom. Za
predbe�ného správcu mo�no ustanovi� len toho, kto je
zapísaný do zoznamu správcov, ktorý vedie minister-
stvo pod¾a osobitného zákona,1ba) nemá pozastavený
výkon správcovskej èinnosti pod¾a osobitného záko-
na1ba) a v územnom obvode, pre ktorý je súd príslu�ný,
má zriadenú kanceláriu pod¾a osobitného zákona.1ba)�.

5. V § 50 ods. 3 písm. a) sa slová �do osobitnej èas-
ti zoznamu (§ 8 ods. 1)� nahrádzajú slovami �do zozna-
mu správcov (§ 8 ods. 1) náhodným výberom pomocou
technických prostriedkov a programových prostried-
kov schválených ministerstvom�.

6. Za § 70d sa vkladá nový § 70e, ktorý vrátane
nadpisu znie:

�70e

Prechodné ustanovenia úèinné
od 15. decembra 2005

(1) Konania zaèaté pred úèinnos�ou tohto zákona sa
dokonèia pod¾a doteraj�ích predpisov, ak ïalej nie je
ustanovené inak.

(2) Ustanovenia o náhodnom výbere predbe�ného
správcu, správcu a vyrovnacieho správcu [§ 8 ods. 1,
§ 9a ods. 4 a § 50 ods. 3 písm. a)] sa pou�ijú aj na kona-
nia zaèaté pred úèinnos�ou tohto zákona; právne úèin-
ky úkonov, ktoré nastali pred úèinnos�ou tohto záko-
na, zostávajú zachované.

(3) V konkurzných konaniach zaèatých pred úèin-
nos�ou tohto zákona u� nie je mo�né vyda� rozhodnutie
o ustanovení osobitného správcu alebo zástupcu
správcu. Na osobitných správcov alebo zástupcov
správcu ustanovených rozhodnutím, ktoré bolo vydané
pred úèinnos�ou tohto zákona, sa vz�ahujú doteraj�ie
predpisy, ak ïalej nie je ustanovené inak. Osobitný
správca a zástupca správcu sú v rozsahu svojej pôsob-
nosti povinní pod¾a po�iadaviek a pokynov správcu
poskytova� pomoc správcovi pri výkone správy.

Èiastka 212 Zbierka zákonov è. 520/2005 Strana 4821



(4) V konkurznom konaní, ktoré sa zaèalo na návrh
verite¾a pred úèinnos�ou tohto zákona a v ktorom nebo-
lo vydané uznesenie o vyhlásení konkurzu, súd vydá
uznesenie o vyhlásení konkurzu, len ak sa v òom pre-
uká�e poh¾adávka navrhovate¾a voèi dl�níkovi a poh¾a-
dávka aspoò jedného ïal�ieho dl�níkovho verite¾a, kto-
rý bol oznaèený v návrhu na vyhlásenie konkurzu, do
40 dní od úèinnosti tohto zákona; k preukázaniu po-
h¾adávky súd verite¾a nevyzýva.

(5) Ak navrhovate¾ v konkurznom konaní pod¾a odse-
ku 4 v lehote pod¾a odseku 4 nepreuká�e svoju poh¾a-
dávku voèi dl�níkovi a poh¾adávku aspoò jedného ïal-
�ieho dl�níkovho verite¾a, ktorého oznaèil v návrhu na
vyhlásenie konkurzu, súd konkurzné konanie uznese-
ním bez zbytoèného odkladu zastaví.

(6) Poh¾adávka verite¾a na úèely odsekov 4 a 5 sa po-
va�uje za preukázanú, ak je uznaná dl�níkom na listine
s úradne osvedèeným podpisom dl�níka alebo dolo�ená
právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu.

(7) V konkurznom konaní pod¾a odseku 4 lehota po-
d¾a § 12a ods. 3 neplynie, kým navrhovate¾ v lehote

pod¾a odseku 4 nepreuká�e svoju poh¾adávku voèi dl�-
níkovi a poh¾adávku aspoò jedného ïal�ieho dl�níkov-
ho verite¾a, ktorého oznaèil v návrhu na vyhlásenie
konkurzu.�.

7. V § 71 úvodnej vete sa vypú��ajú slová �spravod-
livosti Slovenskej republiky�.

Èl. II

Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a re�trukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení záko-
na è. 353/2005 Z. z. sa dopåòa takto:

1. V § 3 ods. 3 sa za slová �a hodnota jeho� vkladá
slovo �splatných�.

2. V § 208 prvom bode sa druhé slovo �a� nahrádza
èiarkou a za slová �zákona è. 646/2004 Z. z.� sa vklada-
jú slová �a zákona è. 520/2005 Z. z.�.

Èl. III

Tento zákon nadobúda úèinnos� 15. decembra 2005
okrem èl. II, ktorý nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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521

Z Á K O N

z 28. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti

(Notársky poriadok) v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní sa
mení a dopåòa takto:

1. V poznámke pod èiarou k odkazu 4 sa citácia �§ 3
zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách� nahrá-
dza citáciou �§ 3 zákona è. 610/2003 Z. z. o elektronic-
kých komunikáciách�.

2. V poznámke pod èiarou k odkazu 5 sa citácia �Na-
príklad ústavný zákon Národnej rady Slovenskej re-
publiky è. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov
pri výkone funkcií ústavných èinite¾ov a vy��ích �tát-
nych funkcionárov, zákon è. 385/2000 Z. z. o sudcoch
a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení zákona è. 185/2002 Z. z., § 14 ods. 1 Ob-
èianskeho súdneho poriadku.� nahrádza citáciou �Na-
príklad ústavný zákon è. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funk-
cionárov, zákon è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a príse-
diacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskor�ích predpisov, § 14 ods. 1 Obèianskeho
súdneho poriadku.�.

3. V § 9 ods. 4 druhej vete sa slová �ods. 2� nahrádza-
jú slovami �ods. 3�.

4. V poznámke pod èiarou k odkazu 8 sa citácia �Na-
riadenie vlády Slovenskej republiky è. 100/1993 Z. z.
o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slo-
venskej republiky è. 50/1998 Z. z.� nahrádza citáciou
�Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 42/2004
Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 76/2005 Z. z.�.

5. V § 12 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno
c), ktoré znie:
�c) zru�enie stáleho rozhodcovského súdu alebo poboè-

ky stáleho rozhodcovského súdu,�.

Doteraj�ie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená
d) a e).

6. V § 12 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: �a ich zmeny�.

7. V § 12 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5,
ktoré znejú:

�(4) Údaje pod¾a odseku 3 je zriaïovate¾ stáleho roz-
hodcovského súdu povinný zverejni� do 30 dní od zria-

denia alebo zru�enia stáleho rozhodcovského súdu
alebo poboèky stáleho rozhodcovského súdu, alebo
odkedy k zmenám údajov pod¾a odseku 3 písm. d) a e)
do�lo.

(5) Stály rozhodcovský súd, ktorého zriaïovate¾ po-
vinnos� pod¾a odseku 3 písm. a), d) a e) v ustanovenej
lehote nesplní, nemô�e uskutoèòova� rozhodcovské
konania a vydáva� rozhodcovské rozhodnutia a� do dòa
zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku. Stály roz-
hodcovský súd, ktorého zriaïovate¾ v ustanovenej le-
hote nesplní povinnos� pod¾a odseku 3 písm. b), nemô-
�e uskutoèòova� rozhodcovské konania a vydáva�
rozhodcovské rozhodnutia v poboèke stáleho rozhod-
covského súdu, ktorú zriadil.�.

Doteraj�í odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 6.

8. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 12a

Zoznam stálych rozhodcovských súdov

(1) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
(ïalej len �ministerstvo�) vedie na základe údajov zve-
rejnených v Obchodnom vestníku zoznam stálych roz-
hodcovských súdov.

(2) Ministerstvo zapí�e do zoznamu stálych rozhod-
covských súdov stály rozhodcovský súd zriadený zria-
ïovate¾om, ktorý zverejnil údaje v Obchodnom vestní-
ku pod¾a § 12 ods. 3.

(3) Zoznam stálych rozhodcovských súdov minister-
stvo zverejòuje na svojej internetovej stránke a mini-
málne raz za �tvr�rok v Obchodnom vestníku.�.

9. V § 15 odsek 3 znie:
�(3) V zozname rozhodcov príslu�ného stáleho roz-

hodcovského súdu sa uvedie meno a priezvisko rozhod-
cu a jeho bydlisko.�.

10. V poznámke pod èiarou k odkazu 10 sa na konci
pripájajú tieto slová: �v znení neskor�ích predpisov�.

11. V poznámke pod èiarou k odkazu 12 sa citácia
�Zákon è. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmoèníkoch v zne-
ní zákona è. 238/2000 Z. z.� nahrádza citáciou �Zákon
è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a preklada-
te¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov.�.

12. V § 40 odsek 2 znie:

�(2) Ak podá úèastník rozhodcovského konania �alo-
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bu na príslu�nom súde, napadnutý rozhodcovský roz-
sudok zostáva právoplatný. Súd, ktorý rozhoduje o �a-
lobe, mô�e na návrh úèastníka konania vykonate¾nos�
rozhodcovského rozsudku odlo�i�.�.

13. Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:

�§ 52a

(1) Do zoznamu stálych rozhodcovských súdov mi-
nisterstvo zapí�e do 1. februára 2006 stále rozhodcov-
ské súdy zriadené zriaïovate¾mi, ktorí do 31. decembra
2005 zverejnili údaje v Obchodnom vestníku v súlade
s týmto zákonom.

(2) Ministerstvo prvýkrát zverejní zoznam stálych
rozhodcovských súdov v Obchodnom vestníku do
1. marca 2006.�.

Èl. II

Zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb.

o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok)
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky è. 232/1995 Z. z., zákona è. 397/2000 Z. z., zá-
kona è. 561/2001 Z. z., zákona è. 526/2002 Z. z., záko-
na è. 527/2002 Z. z., zákona è. 357/2003 Z. z., zákona
è. 514/2003 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 562/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z. a nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 126/2005
Z. z. sa mení takto:

1. V § 31 ods. 1 sa vypú��a písmeno o).

2. V § 93 ods. 2 druhá veta znie: �Opravný prostrie-
dok sa podáva na okresnom súde, v ktorého obvode má
notár sídlo.�.

3. V § 93 sa vypú��a odsek 3 vrátane poznámky pod
èiarou k odkazu 6d.

Èl. III

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 11 ods. 1, § 20 ods. 1 a 2 a § 22 zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskor�ích predpisov

opatrenie zo 16. novembra 2005 è. 02/R/2005, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 9. decembra 2003 è. 01/R/2003 (oznámenie è. 566/2003 Z. z.), ktorým sa ustanovuje rozsah regulá-
cie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení neskor�ích predpisov.

Opatrením sa ru�ia maximálne ceny �elezniènej dopravnej cesty a vnútro�tátnej �elezniènej osobnej dopravy v pô-
sobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Toto opatrenie nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Opatrenie bude uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 9/2005 a mo�no doò nazrie� na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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