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Z Á K O N

z 27. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z.
o ochrane zdravia ¾udí v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 290/1996 Z. z., zákona è. 95/2000 Z. z., zákona
è. 470/2000 Z. z., zákona è. 514/2001 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 256/2003 Z. z., zákona è. 472/2003 Z. z., zákona
è. 578/2003 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 434/2004 Z. z., zákona è. 2/2005 Z. z. a zákona
è. 479/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 13n ods. 3 sa vypú��ajú slová �a vibrácií�.

2. V § 13n ods. 4 písm. a) sa vypú��ajú slová �a vibrá-
ciami�.

3. V § 13n ods. 6 a 7 sa slová �hluk a vibrácie� vo v�et-
kých tvaroch nahrádzajú slovom �hluk� v príslu�nom
tvare.

4. V § 13n sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a�
10, ktoré znejú:

�(8) Ak sú zamestnanci v lodnej a leteckej doprave vy-
stavení expozícii vibráciám na celé telo, úrad verejného
zdravotníctva mô�e udeli� výnimku z povinnosti za-
mestnávate¾a bezodkladne vykona� opatrenia na zní�e-
nie expozície vibráciám pod¾a osobitného predpisu. Za-
mestnávate¾ musí o udelenie výnimky po�iada� a musí
preukáza�, �e vyu�il v�etky mo�né technické a organi-
zaèné opatrenia na zní�enie expozície vibráciám.

(9) Ak sú zamestnanci vystavení expozícii vibrá-
ciám, ktoré zvyèajne neprekraèujú akèné hodnoty ex-
pozície vibráciám pod¾a osobitného predpisu, ale vibrá-
cie sa v èase menia a mô�u prekroèi� limitné hodnoty
expozície vibráciám pod¾a osobitného predpisu, regio-
nálny úrad verejného zdravotníctva mô�e udeli� výnim-
ku z povinnosti zamestnávate¾a bezodkladne vykona�
opatrenia na zní�enie expozície vibráciám pod¾a osobit-
ného predpisu. Zamestnávate¾ musí o udelenie výnim-
ky po�iada� a musí preukáza�, �e priemerné hodnoty
expozície vibráciám poèas pracovného tý�dòa sú ni��ie
ako limitné hodnoty expozície vibráciám a �e riziká
z tohto typu expozície vibráciám pri práci sú ni��ie, ako
sú riziká, ktoré vznikajú v dôsledku expozície vibrá-
ciám dosahujúcej limitné hodnoty.

(10) Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny
úrad verejného zdravotníctva mô�e udeli� výnimku
pod¾a odsekov 8 a 9 po prerokovaní so zamestnávate-
¾om a zástupcom zamestnancov. V rozhodnutí o udelení
výnimky úrad verejného zdravotníctva alebo regionál-
ny úrad verejného zdravotníctva urèí podmienky, ktoré
vzh¾adom na zvlá�tne okolnosti musí zamestnávate¾
splni�, aby výsledné riziká boli zní�ené na najni��iu
mo�nú mieru a aby dotknutí zamestnanci boli podro-
bení zvý�enému zdravotnému doh¾adu. Úrad verejné-
ho zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdra-
votníctva prehodnocuje udelenú výnimku raz za �tyri
roky a odvolá ju bezodkladne po tom, ako pominú okol-
nosti, ktoré viedli k jej udeleniu.�.

Doteraj�í odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 11.

5. V �tvrtej èasti sa vypú��a piata hlava vrátane po-
známok pod èiarkou k odkazom 6ao a 6ap.

6. V § 20 sa odsek 3 dopåòa písmenami v) a z), ktoré
znejú:
�v) zasiela èlenským �tátom Európskej únie a Európ-

skej komisii raz za �tyri roky zoznam rozhodnutí
o udelení výnimky pod¾a § 13n ods. 8 a 9 s uvedením
dôvodov a okolností, ktoré viedli k ich vydaniu,

z) zasiela Európskej komisii raz za pä� rokov správu
o praktickom uplatòovaní minimálnych zdravot-
ných a bezpeènostných po�iadaviek na ochranu
zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou vibráciám.�.

7. V § 20 odsek 4 znie:
�(4) Úrad verejného zdravotníctva na úseku ochrany

zdravia
a) rozhoduje o

1. obmedzení uvádzania kozmetických výrobkov do
obehu ustanovením osobitných podmienok, ak
kozmetické výrobky spåòajú po�iadavky osobit-
ného predpisu, ale preukázate¾ne predstavujú ri-
ziko pre verejné zdravie,

2. pou�ití inej látky v kozmetických výrobkoch ako
uvedenej v zoznamoch povolených látok okrem
farbiva urèeného výluène na farbenie vlasov,

3. neuvedení látky v zozname zlo�iek v oznaèení koz-
metických výrobkov z dôvodu ochrany obchodné-
ho tajomstva,

4. predå�ení rozhodnutia pod¾a druhého bodu a tre-
tieho bodu,

5. povolení výnimky zo zákazu testova� zlo�ky alebo
kombináciu zlo�iek kozmetického výrobku na
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zvieratách a výnimky zo zákazu testova� koneèný
kozmetický výrobok alebo jeho prototyp na zvie-
ratách,

b) informuje èlenské �táty Európskej únie a Európsku
komisiu
1. o vydaní, predå�ení a zru�ení rozhodnutia o povo-

lení na pou�itie inej látky v kozmetických výrob-
koch ako uvedenej v zoznamoch povolených látok
do dvoch mesiacov od dátumu nadobudnutia
jeho právoplatnosti,

2. o vydaní, predå�ení, zru�ení, zamietnutí vyda�
alebo predå�i� rozhodnutie o povolení na neuvede-
nie látky v zozname zlo�iek v oznaèení kozmetic-
kých výrobkov a v informácii uvedie meno a adre-
su �iadate¾a, názvy kozmetických výrobkov
obsahujúcich látku, pre ktoré sa �iadosti vyhove-
lo, a registraèné èíslo tejto látky,

3. bezodkladne o rozhodnutí obmedzi� uvádzanie
kozmetických výrobkov do obehu, ak kozmetické
výrobky spåòajú po�iadavky ustanovené osobit-
ným predpisom, ale preukázate¾ne predstavujú
riziko pre verejné zdravie, a o dôvodoch tohto roz-
hodnutia,

4. o orgáne vykonávajúcom pôsobnos� pod¾a druhé-
ho bodu a pod¾a písmen g) a j) a o jeho zmene,

c) �iada Európsku komisiu o
1. stanovisko, ak vznesie námietku proti rozhodnu-

tiu èlenského �tátu Európskej únie pod¾a písme-
na d),

2. zaradenie inej látky ako uvedenej v zozname po-
volených látok v kozmetických výrobkoch do zo-
znamu povolených látok,

3. stanovisko k rozhodnutiu o povolení výnimky zo
zákazu testova� zlo�ky alebo kombináciu zlo�iek
kozmetického výrobku na zvieratách a výnimky
zo zákazu testova� koneèný kozmetický výrobok
alebo jeho prototyp na zvieratách,

4. stanovisko k rozhodnutiu o obmedzení uvádzania
kozmetických výrobkov do obehu ustanovením
osobitných podmienok, ak kozmetické výrobky
spåòajú po�iadavky osobitného predpisu, ale pre-
ukázate¾ne predstavujú riziko pre verejné zdra-
vie,

d) prijíma rozhodnutie èlenského �tátu Európskej únie
o povolení alebo predå�ení povolenia na neuvedenie
látky v zozname zlo�iek v oznaèení kozmetických vý-
robkov,

e) �iada èlenský �tát Európskej únie o zaslanie rozhod-
nutia o povolení na neuvedenie látky v zozname zlo-
�iek v oznaèení kozmetických výrobkov a dokumen-
táciu k tomuto rozhodnutiu,

f) zasiela èlenským �tátom Európskej únie a Európ-
skej komisii rozhodnutie o povolení na neuvedenie
látky v zozname zlo�iek v oznaèení kozmetických vý-
robkov a dokumentáciu k tomuto povoleniu,

g) vedie register osôb zodpovedných za umiestnenie
kozmetických výrobkov na trh a register údajov
o látkach pou�ívaných v kozmetických výrobkoch

potrebných na úèely lekárskeho o�etrenia a posky-
tuje z nich údaje,

h) zabezpeèuje dodr�iavanie povinnosti výrobcu alebo
osoby zodpovednej za umiestnenie kozmetických vý-
robkov na trh sprístupòova� na po�iadanie verejnos-
ti údaje o kozmetických výrobkoch,

i) zabezpeèuje, aby údaje pod¾a písmen e) a f) neboli
zverejnené a boli pou�ité iba na úèely �tátneho zdra-
votného dozoru,

j) vykonáva �tátny zdravotný dozor nad kozmetickými
výrobkami vrátane kozmetických výrobkov obsahu-
júcich inú látku ako uvedenú v zoznamoch povole-
ných látok, na ktorú bolo vydané povolenie pod¾a
písmena a) druhého bodu, a kontroluje údaje o koz-
metických výrobkoch pod¾a osobitného predpisu,

k) pride¾uje registraèné èíslo látke, na ktorú vydal po-
volenie pod¾a písmena a) tretieho bodu.�.

8. V § 24 ods. 1 sa slová �tohto zákona a v�eobecne
záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vyko-
nanie,� nahrádzajú slovami �tohto zákona, v�eobecne
záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vyko-
nanie a iných v�eobecne záväzných právnych predpi-
sov upravujúcich ochranu zdravia,�.

9. V § 28 ods. 1 sa slová �týmto zákonom a v�eobec-
ne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho
vykonanie� nahrádzajú slovami �týmto zákonom, v�e-
obecne záväznými právnymi predpismi vydanými na
jeho vykonanie a inými v�eobecne záväznými právnymi
predpismi upravujúcimi ochranu zdravia�.

10. Doteraj�í text § 33 sa oznaèuje ako odsek 1 a do-
påòa sa odsekmi 2 a� 4, ktoré znejú:

�(2) O �iadosti o vydanie povolenia na neuvedenie lát-
ky v zozname zlo�iek v oznaèení kozmetických výrob-
kov z dôvodu ochrany obchodného tajomstva úrad ve-
rejného zdravotníctva rozhodne do �tyroch mesiacov
odo dòa jej doruèenia.

(3) O �iadosti o vydanie povolenia na pou�itie inej
látky v kozmetických výrobkoch ako uvedenej v zozna-
moch povolených látok úrad verejného zdravotníctva
rozhodne do �tyroch mesiacov odo dòa jej doruèenia.

(4) V súvislosti s ochranou zdravia mô�e úrad verej-
ného zdravotníctva predå�i� lehotu pod¾a odsekov 2 a 3
o ïal�ie dva mesiace. Predå�enie lehoty oznámi úrad ve-
rejného zdravotníctva písomne �iadate¾ovi bezodklad-
ne.�.

11. Za § 40c sa vkladá § 40d, ktorý znie:

�§ 40d

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európ-
skych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílo-
he è. 3.�.

12. Za prílohu è. 2 sa vkladá príloha è. 3, ktorá znie:
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�Príloha è. 3
k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky
è. 272/1994 Z. z. v znení zákona è. 527/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov èlenských �tátov týkajúcich sa
kozmetických výrobkov (Ú. v. ES L 262, 27. 9. 1976).

2. Smernica Rady 82/368/EHS zo 17. mája 1982, ktorou sa druhýkrát mení a dopåòa smernica 76/768/EHS o apro-
ximácii právnych predpisov èlenských �tátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (Ú. v. ES L 167, 15. 6. 1982).

3. Smernica Rady 93/35/EHS zo 14. júna 1993, ktorou sa �iestykrát mení a dopåòa smernica 76/768/EHS o aproxi-
mácii právnych predpisov èlenských �tátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (Ú. v. ES L 151, 23. 6. 1993).

4. Smernica Komisie 95/17/ES z 19. júna 1995, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatòovania smernice
Rady 76/768/EHS, pokia¾ ide o neuvedenie jednej alebo viacerých zlo�iek v zozname, ktorým sa oznaèujú kozme-
tické výrobky (Ú. v. ES L 140, 23. 6. 1995).

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/15/ES z 27. februára 2003, ktorou sa mení a dopåòa smernica
Rady 76/768/EHS o aproximácii právnych predpisov èlenských �tátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov
(Ú. v. EÚ L 66, 11. 3. 2003).�.

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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Z Á K O N

z 28. októbra 2005

o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona è. 5/2004 Z. z. o slu�bách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov

(zákon o výkone trestu povinnej práce)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Základné ustanovenia

§ 1

Tento zákon upravuje výkon trestu povinnej práce,1)
ktorý bol odsúdenému ulo�ený v trestnom konaní.

§ 2

(1) V rámci trestu povinnej práce je odsúdený povin-
ný v rozsahu urèenom súdom vykona� práce v pro-
spech �tátu, vy��ieho územného celku, obce alebo inej
právnickej osoby, ktorá sa zaoberá vzdelávaním, kultú-
rou, �kolstvom, ochranou ¾udských práv, rozvojom
vedy, rozvojom telesnej kultúry, ochranou pred po�iar-
mi, ochranou zvierat, sociálnou pomocou, sociálnymi
slu�bami, zdravotnou starostlivos�ou, ekologickou èin-
nos�ou, nábo�enskou èinnos�ou, humanitárnou èin-
nos�ou, charitatívnou èinnos�ou alebo inou verejno-
prospe�nou èinnos�ou, ktorá sa nevykonáva na úèely
dosiahnutia zisku.

(2) Trest povinnej práce odsúdený vykonáva v obvode
okresného súdu, v ktorom má bydlisko. So súhlasom
odsúdeného mô�e by� trest vykonaný aj mimo obvodu
tohto súdu.

(3) Trest povinnej práce je odsúdený povinný vykona�
osobne a vo svojom vo¾nom èase bez nároku na odmenu
tak, aby odpracoval najmenej dvadsa� hodín za kalen-
dárny mesiac.

§ 3

Nariadenie výkonu trestu

(1) Len èo sa stane vykonate¾ným rozhodnutie, pod¾a
ktorého sa má vykona� trest povinnej práce, predseda
senátu za�le jeho rovnopis okresnému súdu, v obvode
ktorého má odsúdený trest vykona�.

(2) Predseda senátu súdu, v obvode ktorého má od-
súdený trest vykona�, vyzve odsúdeného, aby sa dosta-
vil v lehote siedmich dní od doruèenia výzvy k probaè-

nému a mediaènému úradníkovi na prejednanie pod-
mienok výkonu trestu povinnej práce.

(3) Probaèný a mediaèný úradník okresného súdu,
v obvode ktorého má odsúdený trest vykona�, prejedná
s odsúdeným podmienky výkonu trestu povinnej prá-
ce. O výsledku prejednania bezodkladne písomne in-
formuje predsedu senátu.

(4) Po prejednaní podmienok výkonu trestu povinnej
práce pod¾a odseku 3 bezodkladne rozhodne predseda
senátu okresného súdu, v obvode ktorého má odsúde-
ný trest vykona�, o druhu a mieste výkonu trestu po-
vinnej práce a nariadi jeho výkon; predseda senátu tak
rozhodne aj bez predchádzajúceho prejednania pod-
mienok výkonu trestu pod¾a odseku 3, ak sa odsúdený
bez dostatoèného ospravedlnenia nedostavil k takému
prejednaniu, hoci mu bola výzva pod¾a odseku 2 riadne
doruèená.

§ 4

Sprostredkovanie práce a súèinnos�

(1) Probaèný a mediaèný úradník okresného súdu ve-
die evidenciu prác vhodných na výkon trestu povinnej
práce a sprostredkúva prácu odsúdenému u právnic-
kej osoby uvedenej v § 2 ods. 1 (ïalej len �poskytovate¾
práce�). Ak poskytovate¾ práce má záujem o vykonanie
práce pod¾a tohto zákona odsúdeným, oznámi písomne
túto skutoènos� okresnému súdu, v obvode ktorého sa
má práca vykonáva�, s uvedením druhu, rozsahu
a miesta vykonávania práce.

(2) Okresný súd uzatvára písomnú dohodu o zabez-
peèení povinnej práce s poskytovate¾om práce, ktorá
obsahuje najmä
a) druh, rozsah a miesto vykonávanej práce,
b) záväzok poskytovate¾a práce, �e probaènému a me-

diaènému úradníkovi príslu�ného okresného súdu
bezodkladne oznámi neúèas� odsúdeného na vyko-
návaní práce alebo nedodr�anie dohodnutého rozsa-
hu prác,

c) záväzok poskytovate¾a práce, �e probaènému a me-
diaènému úradníkovi príslu�ného okresného súdu
umo�ní bezodkladne vykona� kontrolu plnenia tejto
dohody a kontrolu vykonávania práce odsúdeným,

d) záväzok poskytovate¾a práce, �e probaènému a me-
diaènému úradníkovi príslu�ného okresného súdu
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bezodkladne oznámi zaèatie a ukonèenie vykonáva-
nia dohodnutej práce.

(3) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej je-
denkrát za kalendárny mesiac písomne informuje na
úèely výkonu trestu povinnej práce okresný súd, v ob-
vode ktorého má sídlo, o ponuke vo¾ných pracovných
miest u realizátorov aktivaènej èinnosti pod¾a osobit-
ného predpisu,2) ktoré nie je mo�né obsadi� uchádzaè-
mi o zamestnanie.

(4) Kontrolu nad výkonom trestu povinnej práce vy-
konáva probaèný a mediaèný úradník.3)

(5) Ak boli odsúdenému rozhodnutím súdu ulo�ené
obmedzenia alebo povinnosti smerujúce k tomu, aby
viedol riadny �ivot, probaèný a mediaèný úradník kon-
troluje ich dodr�iavanie.

(6) Ak súd prijal záruku záujmového zdru�enia obèa-
nov za nápravu odsúdeného alebo ak pova�uje výchov-
né spolupôsobenie takého zdru�enia za prospe�né,
predseda senátu po�iada o jeho výchovné spolupôsobe-
nie.

Odklad a preru�enie výkonu trestu

§ 5

(1) Predseda senátu na nevyhnutnú dobu odlo�í ale-
bo preru�í výkon trestu povinnej práce, ak odsúdené-
mu jeho zdravotný stav pod¾a zaslanej lekárskej správy
o jeho zdravotnom stave nie star�ej ako 30 dní doèasne
bráni vo výkone ulo�eného trestu; v odôvodnenom prí-
pade mô�e predseda senátu odsúdeného preradi� na
iný vhodný druh práce.

(2) Predseda senátu odlo�í alebo preru�í výkon trestu
povinnej práce u tehotnej �eny alebo matky novonaro-
deného die�a�a na jeden rok po pôrode alebo u odsúde-
ného, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odòatia
slobody v inej veci, na nevyhnutnú dobu.

(3) Predseda senátu mô�e výkon trestu povinnej prá-
ce preru�i� na nevyhnutnú dobu alebo odlo�i� na dobu
najviac troch mesiacov odo dòa právoplatnosti rozhod-
nutia, ktorým bol tento trest ulo�ený, z dôvodu opráv-
neného pobytu v cudzine alebo z iného záva�ného dôvo-
du.

(4) Predseda senátu odklad alebo preru�enie odvolá,
ak pominuli dôvody odkladu alebo preru�enia.

(5) Do doby, v ktorej sa má vykona� trest povinnej
práce, sa nezapoèítava doba, poèas ktorej bol výkon
trestu odlo�ený alebo preru�ený.

(6) Proti rozhodnutiu pod¾a odsekov 1 a� 4 je prípust-
ná s�a�nos�, ktorá má odkladný úèinok.

§ 6

(1) Predseda senátu preru�í alebo odlo�í výkon trestu
povinnej práce na nevyhnutnú dobu, ak je odsúdený

povolaný na výkon povinnej vojenskej slu�by alebo inej
slu�by namiesto povinnej vojenskej slu�by.

(2) Ustanovenia § 5 ods. 4 a 5 platia rovnako pre od-
súdeného, ktorému bol výkon trestu povinnej práce od-
lo�ený alebo preru�ený pod¾a odseku 1.

(3) Proti rozhodnutiu pod¾a odsekov 1 a 2 je prípust-
ná s�a�nos�, ktorá má odkladný úèinok.

§ 7

Upustenie od výkonu trestu

(1) Predseda senátu mô�e upusti� od výkonu trestu
povinnej práce alebo jeho zvy�ku, ak je odsúdený pod¾a
zaslanej lekárskej správy o jeho zdravotnom stave nie
star�ej ako 30 dní v dôsledku zmeny zdravotného sta-
vu, ktorý si úmyselne neprivodil, trvalo práceneschop-
ným alebo invalidným alebo bez zavinenia odsúdeného
nebol výkon tohto trestu nariadený do piatich rokov od
právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol trest povinnej
práce ulo�ený, alebo z iného záva�ného dôvodu.

(2) Ak bolo upustené od výkonu trestu povinnej práce
alebo jeho zvy�ku, pova�uje sa trest za vykonaný dòom,
keï nadobudlo také rozhodnutie právoplatnos�.

(3) Proti rozhodnutiu pod¾a odseku 1 je prípustná
s�a�nos�, ktorá má odkladný úèinok.

§ 8

Premena trestu povinnej práce
na trest odòatia slobody

(1) Ak odsúdený nevedie riadny �ivot v èase výkonu
trestu povinnej práce, nedodr�iava obmedzenia alebo
neplní povinnosti, ktoré mu boli ulo�ené rozhodnutím
súdu, alebo zavinene nevykonáva práce v urèenom roz-
sahu, probaèný a mediaèný úradník podá návrh na
premenu trestu povinnej práce alebo jeho zvy�ku na
trest odòatia slobody.

(2) O premene trestu povinnej práce alebo jeho zvy�-
ku na trest odòatia slobody rozhodne predseda senátu
na návrh probaèného a mediaèného úradníka alebo aj
bez takého návrhu na verejnom zasadnutí.

(3) Proti rozhodnutiu pod¾a odseku 2 je prípustná
s�a�nos�, ktorá má odkladný úèinok.

(4) Ak predseda senátu rozhodne, �e nie je dôvod na
premenu trestu pod¾a odseku 2, mô�e v odôvodnenom
prípade rozhodnú� o novom druhu alebo mieste výko-
nu trestu povinnej práce.

§ 9

Ukonèenie trestu

(1) Poskytovate¾ práce bezodkladne oznámi probaè-
nému a mediaènému úradníkovi ukonèenie prác, ktoré
odsúdený vykonával.

(2) Probaèný a mediaèný úradník po výkone trestu
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2) § 13 ods. 1 písm. af) a § 52 ods. 2 a 11 zákona è. 5/2004 Z. z. o slu�bách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskor�ích predpisov.

3) § 3 ods. 1 zákona è. 550/2003 Z. z. o probaèných a mediaèných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



povinnej práce vypracuje pre predsedu senátu písom-
nú správu o priebehu výkonu tohto trestu do 30 dní od
doruèenia oznámenia pod¾a odseku 1.

§ 10

Informaèný systém

(1) Okresný súd je pod¾a osobitného zákona4) opráv-
nený na úèely zabezpeèenia výkonu trestu povinnej
práce spracúva� a poskytova� osobné údaje o mene,
priezvisku, rodnom priezvisku, dátume narodenia,
rodnom èísle a bydlisku odsúdenej osoby, ako aj údaje
týkajúce sa výkonu trestu povinnej práce.

(2) Na spracovanie a poskytovanie osobných údajov
pod¾a odseku 1 nie je potrebný súhlas dotknutej osoby.

Spoloèné ustanovenia

§ 11

(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa pou�ijú ustano-
venia Trestného poriadku, ak tento zákon neustanovu-
je inak.

(2) Rozhodnutia súvisiace s výkonom trestu povinnej
práce vykonáva pod¾a tohto zákona predseda senátu
súdu uvedeného v § 2 ods. 2.

(3) Predsedom senátu sa na úèely tohto zákona rozu-
mie aj samosudca.

(4) Náklady spojené s výkonom trestu povinnej práce
zná�a odsúdený sám; to neplatí oh¾adom nákladov na
ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie
a materiál potrebný na výkon práce, ktoré zná�a posky-
tovate¾ práce.

§ 12

(1) Vykonávaním práce pod¾a tohto zákona nevzniká
odsúdenému pracovný pomer ani iný obdobný pracov-
ný vz�ah.

(2) Vo veciach bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci
sa primerane pou�ijú ustanovenia o povinnostiach za-

mestnávate¾a, právach a povinnostiach zamestnancov
a in�pekcii práce pod¾a pracovnoprávnych predpisov.5)

(3) Vykonávanie práce odsúdeným pod¾a tohto záko-
na sa z h¾adiska zodpovednosti za �kodu nepova�uje za
plnenie pracovných úloh, a ak do�lo k po�kodeniu
zdravia alebo smrti úrazom, nejde o pracovný úraz;
v takom prípade sa zodpovednos� za spôsobenú �kodu
posudzuje pod¾a obèianskoprávnych predpisov.6)

Èl. II

Zákon è. 5/2004 Z. z. o slu�bách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení záko-
na è. 191/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 585/2004 Z. z., zákona è. 614/2004 Z. z., zákona
è. 1/2005 Z. z. a zákona è. 82/2005 Z. z. sa dopåòa tak-
to:

1. V § 13 sa odsek 1 dopåòa písmenom af), ktoré znie:
�af) informova� najmenej jedenkrát za kalendárny me-

siac na úèely výkonu trestu povinnej práce20b) pí-
somne okresný súd, v obvode ktorého má sídlo, o po-
nuke vo¾ných pracovných miest u realizátorov
aktivaènej èinnosti pod¾a § 52 ods. 2, ktoré nie je
mo�né obsadi� uchádzaèmi o zamestnanie.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 20b znie:
�20b) Zákon è. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o do-

plnení zákona è. 5/2004 Z. z. o slu�bách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích
predpisov (zákon o výkone trestu povinnej práce).�.

2. § 52 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
�(11) Ak úrad nemá dostatoèný poèet vhodných

uchádzaèov o zamestnanie na výkon aktivaènej èin-
nosti po�adovanej obcou, oprávnenou právnickou oso-
bou alebo fyzickou osobou pod¾a odseku 5, na základe
jej písomnej �iadosti poskytne informáciu o ponuke
vo¾ných pracovných miest na úèely výkonu trestu po-
vinnej práce20b) okresnému súdu, v obvode ktorého má
sídlo.�.

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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4) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskor�ích predpisov.
5) § 147, 148 a 150 zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Zákon è. 95/2000 Z. z. o in�pekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 330/1996 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskor�ích predpisov.

6) Zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník v znení neskor�ích predpisov.
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Z Á K O N

z 28. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom
a o doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní (�ivnostenský zákon) v znení

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

v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským
materiálom a o doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o �iv-
nostenskom podnikaní (�ivnostenský zákon) v znení
neskor�ích predpisov v znení zákona è. 26/2002 Z. z.,
zákona è. 496/2002 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zá-
kona è. 350/2004 Z. z., zákona è. 409/2004 Z. z. a zá-
kona è. 318/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 5 ods. 2 sa slovo �a� nahrádza èiarkou a na
konci sa pripájajú tieto slová: �a Slovenskej informaè-
nej slu�by3aa) (ïalej len �informaèná slu�ba�)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 3aa znie:
�3aa) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z.

o Slovenskej informaènej slu�be v znení neskor�ích predpi-
sov.�.

2. V § 5 ods. 3 sa za slová �odseku 2� vkladajú slo-
vá �a informaèná slu�ba�.

3. V § 10 ods. 1 sa za slovo �správy� vkladajú slová
�a informaènej slu�by�.

4. § 10 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
�(6) Oprávnená osoba je povinná do piatich pracov-

ných dní odo dòa obdr�ania rozhodnutia o zru�ení
alebo zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej bez-
peènosti túto skutoènos� oznámi� ministerstvu hospo-
dárstva a nahlási� mno�stvo skladových zásob vojen-
ského materiálu.�.

5. V § 12 sa odsek 2 dopåòa písmenom g), ktoré
znie:

�g) oprávnenej osobe bolo zru�ené alebo zaniklo potvr-
denie o priemyselnej bezpeènosti.�.

6. § 12 sa dopåòa odsekmi 3 a� 6, ktoré znejú:
�(3) Rozhodnutie o zru�ení povolenia obsahuje naj-

mä
a) názov oprávnenej osoby,
b) spôsob a lehotu pre nalo�enie s vojenským materiá-

lom, predajom, darovaním, odovzdaním osobe uve-
denej v rozhodnutí alebo zne�kodnením na vlastné
náklady pod doh¾adom orgánov uvedených v § 23.

(4) Vojenský materiál mô�e oprávnená osoba preda�,

darova� alebo bezodplatne odovzda� iba osobe s plat-
ným povolením.

(5) Ak oprávnená osoba v lehote ustanovenej v roz-
hodnutí o zru�ení povolenia nenalo�í s vojenským ma-
teriálom spôsobom uvedeným v tomto rozhodnutí, vo-
jenský materiál od nej prevezme ministerstvo obrany
a nalo�í s ním pod¾a tohto zákona alebo ho na náklady
vlastníka vojenského materiálu zne�kodní pod doh¾a-
dom orgánov uvedených v § 23.

(6) Na vydanie rozhodnutia pod¾a odseku 3 sa ne-
vz�ahuje v�eobecný predpis o správnom konaní.10)�.

7. V § 16 odsek 1 znie:
�(1) Ministerstvo hospodárstva rozhodne o udelení li-

cencie do 60 dní od doruèenia úplnej �iadosti o udele-
nie licencie; o vyjadrenie k �iadosti o udelenie licencie
ministerstvo hospodárstva po�iada ministerstvo za-
hranièných vecí a informaènú slu�bu a mô�e po�iada�
ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra a bezpeè-
nostný úrad.�.

8. V § 16 ods. 2 sa za slová �v odseku 1� vkladajú slo-
vá �a informaèná slu�ba�.

9. V § 16 ods. 3 druhej vete sa za slová ��tátnej sprá-
vy� vkladajú slová �a informaèná slu�ba�.

10. Doteraj�í text § 18 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopå-
òa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

�(2) Ministerstvo hospodárstva vydá pred udelením
dovoznej licencie medzinárodný dovozný certifikát, ak
o to �iadate¾ o udelenie licencie po�iada.

(3) Vzor a formu vyhlásenia o koneènom u�ívate¾ovi
a vzor a formu medzinárodného dovozného certifikátu
ustanoví v�eobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo hospodárstva.�.

11. V § 23 ods. 8 sa za slová �utajený charakter� vkla-
dajú slová �okrem údajov uvedených v písmenách a) a�
c)�.

12. V § 25 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

�(3) Pokutu od 1 000 000 Sk do 5 000 000 Sk minis-
terstvo hospodárstva ulo�í tomu, kto
a) nesplní povinnos� pod¾a § 10 ods. 6,
b) nesplní povinnos� pod¾a § 27c ods. 1 a § 27d ods. 1.�.

Doteraj�ie odseky 3 a� 6 sa oznaèujú ako odseky 4
a� 7.
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13. Doteraj�í text § 26 sa oznaèuje ako odsek 1 a do-
påòa sa odsekom 2, ktorý znie:

�(2) Na rozhodovanie o zamietnutí �iadosti o vydanie
povolenia pod¾a § 11 a na rozhodnutie o zamietnutie
�iadosti o licenciu pod¾a § 19 sa vz�ahuje v�eobecný
predpis o správnom konaní10) s týmito odchýlkami:
a) odôvodnenie rozhodnutia o tom, �e sa zamieta �ia-

dos� o vydanie povolenia, obsahuje iba skutoènos�,
�e ide o zahraniènopolitický a bezpeènostný záujem
Slovenskej republiky,

b) odôvodnenie rozhodnutia o tom, �e sa zamieta �ia-
dos� o licenciu, obsahuje iba skutoènos�, �e ide o za-
hraniènopolitický a bezpeènostný záujem Sloven-
skej republiky.�.

14. Za § 27b sa vkladajú § 27c a 27d, ktoré vrátane
nadpisu znejú:

�Prechodné ustanovenia úèinné
od 1. januára 2006

§ 27c

(1) Právnická osoba, ktorá ku dòu úèinnosti tohto zá-
kona vlastní vojenský materiál a nie je dr�ite¾om plat-
ného povolenia, je povinná v lehote 12 mesiacov odo
dòa úèinnosti tohto zákona nahlási� ministerstvu hos-
podárstva mno�stvo a miesto uskladnenia vojenského
materiálu.

(2) Ministerstvo hospodárstva v lehote do jedného
mesiaca odo dòa nahlásenia mno�stva a miesta
uskladnenia vojenského materiálu rozhodne o spôsobe
ïal�ieho nakladania s nahláseným vojenským mate-
riálom. Rozhodnutie o spôsobe ïal�ieho nakladania
s nahláseným vojenským materiálom obsahuje najmä
a) názov právnickej osoby,
b) spôsob a lehotu pre nalo�enie s vojenským materiá-

lom, predajom, darovaním, odovzdaním osobe uve-
denej v rozhodnutí alebo zne�kodnením na vlastné
náklady pod doh¾adom orgánov uvedených v § 23.

(3) Vojenský materiál mô�e právnická osoba preda�,
darova� alebo bezodplatne odovzda� iba oprávnenej
osobe s platným povolením na obchodovanie s vojen-
ským materiálom.

(4) Ak právnická osoba, ktorá nahlásila vojenský ma-

teriál v lehote ustanovenej v rozhodnutí o spôsobe ïal-
�ieho nakladania s nahláseným vojenským materiá-
lom, nenalo�í s týmto materiálom spôsobom uvedeným
v rozhodnutí, vojenský materiál od nej prevezme minis-
terstvo obrany a nalo�í s ním spôsobom uvedeným
v rozhodnutí; náklady na zne�kodnenie pod doh¾adom
orgánov uvedených v § 23 zná�a právnická osoba.

(5) Na vydanie rozhodnutia pod¾a odseku 2 sa nevz�a-
huje v�eobecný predpis o správnom konaní.10)

§ 27d

(1) Dr�ite¾ platného povolenia je povinný po�iada�
ministerstvo hospodárstva o zmenu �pecifikácie vojen-
ského materiálu, uvedenej v povolení, do dvoch mesia-
cov od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.

(2) Dr�ite¾ platného povolenia vydaného do 1. júla
2005 je povinný do �tyroch mesiacov od nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona dolo�i� ministerstvu hospodár-
stva potvrdenie o priemyselnej bezpeènosti podnikate-
¾a vydané bezpeènostným úradom.

(3) Pri nesplnení povinností pod¾a odsekov 1 a 2 mi-
nisterstvo hospodárstva zru�í platné povolenie [§ 12
ods. 2 písm. c)].�.

Èl. II

Zákon è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a stre-
live a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 757/2004 Z. z. a zákona è. 132/2005 Z. z. sa
dopåòa takto:

V § 47 ods. 6 sa bodka na konci nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: �názov hranièného priechodu
pri vstupe do Slovenskej republiky, názov hranièného
priechodu pri výstupe zo Slovenskej republiky, trasu
prepravy s uvedením predpokladaných miest odpoèin-
ku, spôsob zabezpeèenia proti strate, odcudzeniu
a zneu�itiu prepravovaných zbraní a streliva na území
Slovenskej republiky.�.

Èl. III

Úèinnos�

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 zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, �e výmenou nót Ministerstva zahranièných vecí
Slovenskej republiky z 31. augusta 2005 a Ve¾vyslanectva Rakúskej republiky v Bratislave z 18. decembra 2001 bola
uzavretá Dohoda medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o zmene Zmluvy medzi Èeskoslovenskou so-
cialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoloèných �tátnych hraniciach z 21. decembra 1973 (vyhlá�ka
è. 95/1975 Zb.).

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením è. 1714 z 23. júna 2005 a prezi-
dent Slovenskej republiky ju ratifikoval 25. augusta 2005.

Dohoda nadobudne platnos� 1. decembra 2005.

Do textu dohody mo�no nazrie� na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahranièných vecí
Slovenskej republiky.
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