


      

      



      




        



523

Z Á K O N

z 27. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení zákona è. 350/2004 Z. z., zákona è. 651/2004
Z. z. a zákona è. 340/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 3 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodko-
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: �ak je majetok v bez-
podielovom spoluvlastníctve man�elov, pova�uje sa
jeho vyu�ívanie na úèel dosahovania príjmu za podni-
kanie v rovnakom pomere u ka�dého z man�elov, ak sa
man�elia nedohodnú inak.�.

2. V § 3 ods. 4 prvej vete sa za slová �táto èinnos�� a za
slovo �mô�e� vkladá slovo �výrazne�.

3. V § 4 odsek 4 znie:
�(4) �iados� o registráciu pre daò mô�e poda� aj zda-

nite¾ná osoba, ktorá nedosiahla obrat pod¾a odseku 1
alebo 2. Ak sa jeden z úèastníkov zdru�enia, ktorý pod-
niká spoloène na základe zmluvy o zdru�ení, rozhodne
registrova� pre daò pred dosiahnutím obratu pod¾a od-
seku 2, sú povinní poda� �iados� o registráciu pre daò
v�etci úèastníci tohto zdru�enia k rovnakému dòu.�.

4. V § 4 ods. 5 prvej vete sa slová �bezodkladne, najne-
skôr do siedmich� nahrádzajú slovami �najneskôr do 30�.

5. V § 4 ods. 9 prvej vete sa za slová �z dodávaných to-
varov a slu�ieb� vkladajú slová �v tuzemsku�.

6. V § 5 odsek 1 znie:
�(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá

v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo prevádzka-
reò a ktorá podniká v zahranièí (ïalej len �zahranièná
osoba�), je povinná poda� �iados� o registráciu pre daò
Daòovému úradu Bratislava I pred zaèatím vykonáva-
nia èinnosti, ktorá je predmetom dane. �iados� o regis-
tráciu pre daò nie je povinná poda� zahranièná osoba,
ak dodáva len
a) prepravné slu�by, ktoré sú oslobodené od dane po-

d¾a § 46,
b) prepravné slu�by a s nimi súvisiace doplnkové slu�-

by, ktoré sú oslobodené od dane pod¾a § 47 ods. 6
a § 48 ods. 8,

c) slu�by a tovar s in�taláciou alebo montá�ou a oso-
bou povinnou plati� daò je príjemca (§ 69 ods. 2 a� 4),

d) zemný plyn a elektrinu a osobou povinnou plati� daò
je platite¾ alebo osoba registrovaná pre daò pod¾a § 7
(§ 69 ods. 9),

e) tovar z tuzemska do iného èlenského �tátu, ktorý bol
dovezený z tretieho �tátu, a zahranièná osoba bola
zastúpená daòovým zástupcom pod¾a § 69a, alebo

f) tovar v rámci trojstranného obchodu pod¾a § 45, na
ktorom je zúèastnená ako prvý odberate¾.�.

7. V § 7 ods. 3 sa za slovami �o registráciu pre daò�
vypú��a bodkoèiarka a slová �tento deò nesmie by� ne-
skor�í ako 31. deò po doruèení �iadosti o registráciu
pre daò�.

8. V § 15 ods. 8 písm. f) sa na konci pripájajú tieto
slová: ��eleznièných vagónov a vozòov, prívesov a náve-
sov�.

9. V § 19 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: �Ak platite¾ po�aduje za ka�dé obdobie
opakovane poskytovaného nájmu nehnute¾nosti popri
nájomnom osobitne úhradu za presne dodané mno�-
stvo elektriny, plynu, vody a tepla, vzniká daòová po-
vinnos� pri týchto tovaroch dòom vyhotovenia faktúry,
ktorou platite¾ po�aduje platbu za tieto tovary.�.

10. V § 19 ods. 9 sa na konci pripájajú slová �alebo
v zjednodu�enom colnom vyhlásení�.

11. V § 20 sa vypú��a odsek 4.

12. § 21 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
�(3) Pri tovare prepustenom do colného re�imu do-

èasné pou�itie s èiastoèným oslobodením od cla sa daò
vypoèíta vo vý�ke, v akej by sa vypoèítala pri tomto to-
vare, ak by tovar v okamihu prepustenia do colného re-
�imu doèasné pou�itie s èiastoèným oslobodením od
cla bol prepustený do colného re�imu vo¾ný obeh.�.

13. V § 22 ods. 1 poslednej vete sa slová �je priamo
spojený s cenou tovaru alebo slu�by� nahrádzajú slova-
mi �dodávate¾ prijal alebo má prija� k cene tovaru alebo
slu�by�.

14. V § 22 ods. 7 prvá veta znie: �Pri dodaní tovarov
a dodaní slu�ieb v rámci predaja podniku alebo èasti
podniku tvoriacej samostatnú organizaènú zlo�ku4) sa
základ dane urèí na základe dohodnutej ceny vz�ahu-
júcej sa na jednotlivý prevádzaný hmotný majetok a ne-
hmotný majetok a jednotlivé iné majetkovo vyu�ite¾né
hodnoty.�.

15. V § 25 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa slová �a pri oprave základu dane pri na-
dobudnutí tovaru v tuzemsku z iného èlenského �tátu
alebo pri dodaní tovaru alebo slu�by, keï je povinný
plati� daò nadobúdate¾ tovaru alebo príjemca slu�by,
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rozdiel sa uvedie v daòovom priznaní za zdaòovacie ob-
dobie, v ktorom nadobúdate¾ tovaru alebo príjemca
slu�by obdr�al doklad o oprave základu dane.�.

16. V § 26 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: �Pri
oprave základu dane pod¾a § 25 sa pou�ije kurz, ktorý
sa pou�il pri vzniku daòovej povinnosti.�.

17. Doteraj�í text § 32 sa oznaèuje ako odsek 1 a do-
påòa sa odsekom 2, ktorý znie:

�(2) Oslobodené od dane sú slu�by, ktoré svojim èle-
nom dodáva právnická osoba, ak
a) v�etci jej èlenovia vykonávajú èinnos�, ktorá je oslo-

bodená od dane pod¾a § 28 a� 41, alebo èinnos�, kto-
rá nie je predmetom dane,

b) tieto slu�by sú priamo nevyhnutné na vykonávanie
èinnosti pod¾a písmena a),

c) táto právnická osoba po�aduje od svojich èlenov len
úhradu podielu na spoloèných výdavkoch a

d) toto oslobodenie od dane nenaru�uje hospodársku
sú�a�.�.

18. V § 37 ods. 1 sa vypú��ajú slová �pod¾a osobitné-
ho predpisu16)� vrátane poznámky pod èiarou k odka-
zu 16.

19. § 39 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
�(3) Cenou slu�by pri obchodoch pod¾a odseku 1

písm. l) je dosiahnutý zisk z týchto obchodov po odpoèí-
taní prípadnej straty z týchto obchodov v príslu�nom
zdaòovacom období.�.

20. V § 49 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú slová
�a 9�.

21. V § 50 ods. 4 posledná veta znie: �Tým istým spô-
sobom postupuje aj platite¾, ktorý sa v priebehu kalen-
dárneho roka stal platite¾om alebo v priebehu kalen-
dárneho roka prestal by� platite¾om, a to za obdobie
kalendárneho roka, v ktorom mal postavenie platite-
¾a.�.

22. V § 53 ods. 5 druhej vete sa za slovo �nájmu� vkla-
dajú slová �s dojednaným právom kúpy prenajatej
veci�.

23. V § 54 ods. 2 písm. b) sa za slovo �budovy,� vkla-
dajú slová �stavebné pozemky,�.

24. V § 54 ods. 3 písm. a) sa za slovami �pomerného
odpoèítania dane� vypú��a èiarka a slová �alebo na iný
úèel ako na podnikanie�.

25. V § 54 ods. 3 písm. c) sa za slovami �bez mo�nosti
odpoèítania dane� vypú��a èiarka a slová �alebo na iný
úèel ako na podnikanie�.

26. V § 55 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrá-
dza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: �ak tento majetok
nebol zahrnutý do daòových výdavkov pod¾a osobitné-
ho predpisu27a) v kalendárnych rokoch predchádzajú-
cich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platite¾om,
okrem zásob.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 27a znie:
�27a) Zákon è. 595/2003 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.�.

27. V § 55 ods. 1 druhej vete sa vypú��a slovo �uvede-
nom�.

28. V § 56 ods. 2 sa písmeno c) dopåòa �iestym bo-
dom, ktorý znie:

�6. dodania tovaru v rámci trojstranného obchodu
pod¾a § 45, na ktorom sa zahranièná osoba zú-
èastnila ako prvý odberate¾,�.

29. V § 61 ods. 5 sa suma �500 000 Sk� nahrádza su-
mou �3 000 000 Sk�.

30. V § 62 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: �Ak vy-
sielajúci �tát zahranièného zástupcu pod¾a § 61 ods. 2
písm. a) umo�òuje vrátenie dane na základe predlo�e-
nia kópie faktúry alebo iného dokladu o kúpe tovaru
alebo slu�by od platite¾a, mô�e tento zahranièný zá-
stupca namiesto originálu faktúry alebo iného dokladu
o kúpe tovaru alebo slu�by od platite¾a dolo�i� k �iados-
ti o vrátenie dane kópiu týchto dokladov potvrdenú ve-
dúcim misie alebo vedúcim konzulárneho úradu.�.

31. V § 66 ods. 11 prvej vete sa na konci pripájajú slo-
vá �uplatnením dane zo základu dane pod¾a § 22 ods. 1
a� 4�.

32. V § 69 ods. 9 sa vypú��ajú slová �z iného èlenské-
ho �tátu�.

33. V § 71 ods. 1 �tvrtej vete sa slovo �platby� nahrá-
dza slovami �jednej alebo viacerých platieb� a slovo
�platbu� sa nahrádza slovami �jednu alebo viac pla-
tieb�.

34. V § 71 odsek 4 znie:
�(4) Za faktúru sa pova�uje aj

a) cestovný lístok vydaný prevádzkovate¾om verejnej
hromadnej dopravy osôb, ktorý je platite¾om, ak ces-
tovný lístok obsahuje jeho obchodné meno, dátum
vyhotovenia a cenu vrátane dane,

b) podkladová èas� nálepky, ktorou sa preukazuje za-
platenie úhrady za u�ívanie dia¾nic, ciest pre moto-
rové vozidlá a ciest I. triedy v tuzemsku, ktorá ostane
príjemcovi slu�by po oddelení nalepovacej èasti ná-
lepky, ak podkladová èas� nálepky obsahuje ob-
chodné meno dodávate¾a slu�by, cenu vrátane dane
a sumu dane.�.

35. V § 75 ods. 1 sa vypú��ajú slová �rovnakého dru-
hu�.

36. V § 75 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: �Viero-
hodnos� pôvodu a neporu�enos� obsahu elektronicky
vyhotovenej faktúry musí by� zaruèená elektronickým
podpisom pod¾a osobitného predpisu.29)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 29 znie:
�29) Zákon è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 679/2004
Z. z.�.

37. V § 80 ods. 6 poslednej vete sa na konci bodka na-
hrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: �v ktorom
uvedie len doplnené alebo opravené údaje.�.

38. Za § 85b sa vkladá § 85c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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�§ 85c

Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2006

(1) Daòová povinnos� pri nadobudnutí tovaru v tu-
zemsku z iného èlenského �tátu pod¾a § 20 ods. 1 ne-
vznikne, ak vznikla daòová povinnos� pod¾a § 20 ods. 4
doteraj�ieho predpisu.

(2) Ak sa doklad o oprave základu dane pri nadobud-
nutí tovaru v tuzemsku z iného èlenského �tátu ale-
bo pri dodaní tovaru alebo slu�by, keï je povinný plati�
daò nadobúdate¾ tovaru alebo príjemca slu�by, vyhoto-
vil do 31. decembra 2005 vrátane a nadobúdate¾ tovaru
alebo príjemca slu�by obdr�al tento doklad po 31. de-

cembri 2005, uvedie sa rozdiel medzi pôvodným zákla-
dom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi
pôvodnou daòou a opravenou daòou v daòovom pri-
znaní za zdaòovacie obdobie, v ktorom obdr�al doklad
o oprave základu dane.

(3) Na tovar prepustený do colného re�imu doèasné
pou�itie s èiastoèným oslobodením od dovozného cla
do 31. decembra 2005 vrátane sa uplatní èiastoèné
oslobodenie od dane pod¾a doteraj�ieho predpisu.�.

Èl. II

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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524

Z Á K O N

z 28. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania slu�ieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona

è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní (�ivnostenský zákon)
v znení neskor�ích predpisov v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja vý-
robkov a poskytovania slu�ieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnos-
tenskom podnikaní (�ivnostenský zákon) v znení ne-
skor�ích predpisov v znení zákona è. 310/1999 Z. z.,
zákona è. 115/2000 Z. z. a zákona è. 128/2002 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:

1. V § 2 ods. 1 písmeno a) znie:
�a) trhovým miestom trhovisko, tr�nica, stánok s trva-

lým stanovi��om, verejné priestranstvo urèené na
príle�itostný trh alebo na ambulantný predaj,�.

2. V § 2 ods. 1 písm. d) sa slovo �obèanmi� nahrádza
slovami �fyzickými osobami�.

3. V § 2 ods. 1 písmeno f) znie:
�f) stánkom s trvalým stanovi��om stánok s celoroènou

prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý je sú-
èas�ou trhoviska alebo verejného priestranstva pre-
najatý predávajúcemu obcou alebo správcom trho-
viska na èasovo neobmedzené obdobie alebo
postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo
správcu trhoviska.�.

4. V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
�(3) Za trhové miesto sa nepova�uje verejné prie-

stranstvo, doèasne alebo trvalo prenajaté na predaj to-
varu alebo poskytovanie slu�ieb, ktoré organizaène,
priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni.�.

Doteraj�í odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.

5. V § 5 sa odsek 2 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
�h) meno, priezvisko a adresu bydliska správcu trhovis-

ka, ak je ním fyzická osoba, alebo názov a adresu
sídla, ak je ním právnická osoba.�.

6. V § 5 ods. 4 písm. f) sa slovo �obèanmi� nahrádza
slovami �fyzickými osobami�.

7. V § 5 ods. 6 sa slovo �obèanmi� nahrádza slovami
�fyzickými osobami�.

8. V § 6 písmeno e) znie:
�e) liehoviny, destiláty a spotrebite¾sky balené alkoho-

lické nápoje; zákaz sa nevz�ahuje na predaj liehovín
a destilátov na príle�itostných trhoch,�.

9. V § 6 písm. i) sa za slovo ��ivoèíchov� vkladá èiar-
ka a slová �exempláre vo¾ne �ijúcich �ivoèíchov17a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 17a znie:
�17a) Èl. 2 písm. t) nariadenia Rady (ES) è. 338/97 z 9. decembra

1996 o ochrane druhov vo¾ne �ijúcich �ivoèíchov a rastlín re-
guláciou obchodu s nimi (Ú. v. ES L 061, 3. 3. 1997) v znení
nariadenia Komisie (ES) è. 938/97 z 26. mája 1997 (Ú. v. ES L
140, 30. 5. 1997) v znení nariadenia Komisie (ES) è. 2307/97
z 18. novembra 1997 (Ú. v. ES L 325, 27. 11. 1997) v znení na-
riadenia Komisie (ES) è. 2214/98 z 15. októbra 1998 (Ú. v. ES
L 279, 16. 10. 1998) v znení nariadenia Komisie (ES)
è. 1476/1999 zo 6. júla 1999 (Ú. v. ES L 171, 7. 7. 1999)
v znení nariadenia Komisie (ES) è. 2724/2000 z 30. novem-
bra 2000 (Ú. v. ES L 320, 18. 12. 2000) v znení nariadenia Ko-
misie (ES) è. 1579/2001 z 1. augusta 2001 (Ú. v. ES L 209,
2. 8. 2001) v znení nariadenia Komisie (ES) è. 2476/2001 zo
17. decembra 2001 (Ú. v. ES L 334, 18. 12. 2001) v znení na-
riadenia Komisie (ES) è. 1497/2003 z 18. augusta 2003 (Ú. v.
ES L 215, 27. 8. 2003) v znení nariadenia Európskeho parla-
mentu a Rady (ES) è. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v.
ES L 284, 31. 10. 2003) v znení nariadenia Komisie (ES)
è. 834/2004 z 28. apríla 2004 (Ú. v. ES L 127, 29. 4. 2004).�.

10. V § 6 sa dopåòa písmeno k), ktoré znie:
�k) chránené rastliny,20a) exempláre rastlín17a) a invázne

druhy rastlín.20b)�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 20a a 20b znejú:
�20a) § 33 a 34 zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a kraji-

ny.
20b) § 7 zákona è. 543/2002 Z. z.�.

11. V § 7 ods. 2 sa slová �na príle�itostných trhoch
a pred prevádzkaròou jej prevádzkovate¾om� nahrá-
dzajú slovami �na príle�itostných trhoch, pred pre-
vádzkaròou jej prevádzkovate¾om a v pojazdných pre-
dajniach�.

12. V § 9 sa vypú��a odsek 2 vrátane poznámky pod
èiarou k odkazu 25. Doteraj�í odsek 3 sa oznaèuje ako
odsek 2.

13. V § 10 písm. c) sa slová �obèania predávajúci� na-
hrádzajú slovami �fyzické osoby predávajúce�.

14. Doteraj�í text § 10 sa oznaèuje ako odsek 1 a do-
påòa sa odsekom 2, ktorý znie:

�(2) Predáva� výrobky pod¾a odseku 1 písm. b) a c)
mô�u za rovnakých podmienok i obèania iných èlen-
ských �tátov Európskej únie.�.

15. V § 11 ods. 1 písm. f) sa slová �v § 10 písm. b) a c)�
nahrádzajú slovami �v § 10 ods. 1 písm. b) a c)�.

16. V § 11 ods. 2 písm. f) sa slovo �obèanmi� nahrá-
dza slovami �fyzickými osobami�.
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17. V § 11 ods. 3 sa slová �§ 10 písm. b)� nahrádzajú
slovami �§ 10 ods. 1 písm. b)�.

18. V § 12 ods. 2 písm. a) sa za slová �(§ 3 ods. 1)�
vkladajú slová �alebo poru�ila zákaz ambulantného
predaja pri cestách mimo obce a pri dia¾niciach (§ 9
ods. 2)�.

19. V § 12 ods. 2 písm. b) sa slová �na príle�itostných
trhoch a pred prevádzkaròou jej prevádzkovate¾om�
nahrádzajú slovami �na príle�itostných trhoch, pred

prevádzkaròou jej prevádzkovate¾om a v pojazdných
predajniach�.

20. V § 12 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
�alebo poru�uje povinnosti predávajúcich na trhových
miestach pod¾a § 11�.

Èl. II

Tento zákon nadobúda úèinnos� 15. decembra 2005.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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525

Z Á K O N

z 28. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 23/2002 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení zákona è. 23/2002
Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 2 sa odsek 1 dopåòa písmenami d) a e), ktoré
znejú:

�d) tabakový výrobok je výrobok urèený na fajèenie,
�nupanie, cmú¾anie alebo �uvanie, ak je èo len èias-
toène vyrobený z tabaku,

e) sponzorstvo tabakového výrobku je finanèný alebo
vecný príspevok alebo iné plnenie pre fyzickú osobu
alebo právnickú osobu, na podujatie alebo èinnos�,
ktorého úèelom alebo ved¾aj�ím výsledkom je rekla-
ma tabakového výrobku; sponzorstvom tabakového
výrobku nie je plnenie, ktoré je poskytnuté ako od-
plata za tovar alebo slu�bu.�.

2. V § 6 odsek 1 znie:
�(1) Zakazuje sa reklama tabakového výrobku

a) na v�etkých druhoch informaèných nosièov,
b) rozdávaním tabakového výrobku verejnosti,
c) na reklamných veciach, ktoré nesúvisia s fajèením

a ktoré sa rozdávajú verejnosti, okrem reklamných
vecí, ktoré sa rozdávajú na miestach predaja výrob-
kov,

d) prostredníctvom sponzorstva tabakového výrobku,
e) uvádzaním ochrannej známky, emblému, názvu ale-

bo iného výrazného znaku tabakového výrobku ok-
rem ich uvádzania na miestach predaja tabakových
výrobkov.�.

3. V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
�(2) Ustanovenie § 6 ods. 1 písm. e) sa nevz�ahuje na

tovary alebo slu�by, ktoré pou�ívajú podobnú ochran-

nú známku alebo rovnaký alebo podobný názov ako ta-
bakové výrobky, ak ich
a) predaj alebo poskytovanie nesúvisí s predajom taba-

kových výrobkov,
b) boli uvedené na trh pred 1. marcom 2006 a
c) vyhotovenie, vyobrazenie alebo spôsob pou�itia

ochrannej známky alebo názvu je jasne odlí�ite¾ný
od ich vyhotovenia, vyobrazenia èi spôsobu pou�itia
na tabakových výrobkoch.�.

Doteraj�í odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.

4. V § 6 ods. 3 písmeno e) znie:
�e) rozdávanie tabakového výrobku na obchodných ro-

kovaniach súvisiacich s tabakovými výrobkami.�.

5. V § 10 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:
�nad reklamou potravín a tabakového výrobku,�.

6. V § 10 písmeno d) znie:
�d) Slovenská obchodná in�pekcia nad reklamou taba-

kového výrobku a reklamou, nad ktorou pod¾a vec-
nej príslu�nosti nevykonávajú dozor orgány uvede-
né v písmenách a) a� c).�.

7. V § 11 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: �okrem § 6 ods. 1 písm. d)�.

8. V § 11 sa ods. 3 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
�d) do 10 000 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej

osobe za poru�enie zákazu sponzorstva pod¾a § 6
ods. 1 písm. d).�.

9. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:

�§ 11a

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európ-
skych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílo-
he.�.

10. K zákonu sa pripája príloha, ktorá vrátane nad-
pisu znie:

�Príloha k zákonu è. 147/2001 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/33/ES z 26. mája 2003 o aproximácii zákonov, iných právnych

Èiastka 213 Zbierka zákonov è. 525/2005 Strana 4835



predpisov a správnych opatrení èlenských �tátov týkajúcich sa reklamy a sponzorstva tabakových výrobkov
(Ú. v. ES L 152, 20. 6. 2003).�.

Èl. II

Tento zákon nadobúda úèinnos� 15. decembra 2005 okrem § 6 ods. 1 písm. e) v druhom bode v èl. I, ktorý
nadobúda úèinnos� 1. marca 2006.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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