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Ú S T A V N Ý Z Á K O N

z 9. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa ústavný zákon è. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto ústavnom zákone:

Èl. I

Ústavný zákon è. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa
mení a dopåòa takto:

1. V èl. 2 ods. 1 písmeno zb) znie:
�zb) �tatutárneho orgánu alebo èlenov �tatutárneho or-

gánu obchodných spoloèností so stopercentnou
majetkovou úèas�ou �tátu,�.

2. V èl. 2 sa odsek 1 dopåòa písmenami ze) a� zk),
ktoré znejú:
�ze) generálneho riadite¾a Daòového riadite¾stva Slo-

venskej republiky,
zf) predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa,
zg) generálneho riadite¾a �elezníc Slovenskej republi-

ky,
zh) èlenov �tatutárneho orgánu Exportno-importnej

banky Slovenskej republiky,
zi) predsedu Úradu pre doh¾ad nad zdravotnou sta-

rostlivos�ou,
zj) èlenov výkonného výboru Fondu národného majet-

ku Slovenskej republiky,
zk) predsedu a podpredsedu Po�tového regulaèného

úradu.�.

3. V èl. 7 odsek 2 znie:
�(2) K písomnému oznámeniu pod¾a odseku 1 verej-

ný funkcionár prilo�í najneskôr do 30. apríla potvrde-
nie o podanom daòovom priznaní k dani z príjmov fyzic-
kých osôb alebo iný doklad vydávaný na daòové úèely
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár
získal za predchádzajúci kalendárny rok.�.

4. V èl. 7 ods. 5 sa za písmeno c) vkladá nové písme-
no d), ktoré znie:

�d) rektori verejných vysokých �kôl akademickému se-
nátu verejnej vysokej �koly,�.

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

5. V èl. 7 ods. 7 druhá veta znie: �Oznámenie podané
pod¾a odseku 5 písm. c), d) a e) zverejòuje komisia za-
stupite¾stva vy��ieho územného celku na internetovej
stránke vy��ieho územného celku, akademický senát
na internetovej stránke verejnej vysokej �koly a výbor
na internetovej stránke Národnej rady Slovenskej re-
publiky.�.

6. V èl. 8 ods. 1 sa slová �s) a� zd)� nahrádzajú slova-
mi �t) a� zk)�.

7. V èl. 9 ods. 1 písmeno a) znie:
�a) výbor, ak ide o verejných funkcionárov uvedených

v èl. 2 ods. 1 písm. a) a� n) a t) a� zk),�.

8. V èl. 9 ods. 5 posledná veta znie: �Rozhodnutie or-
gánu pod¾a odseku 1 písm. b) sa doruèí aj starostovi
obce alebo zástupcovi starostu obce, ak konanie sme-
ruje proti starostovi, rozhodnutie orgánu pod¾a odseku
1 písm. c) sa doruèí aj predsedovi vy��ieho územného
celku alebo podpredsedovi vy��ieho územného celku,
ak konanie smeruje proti predsedovi vy��ieho územné-
ho celku, a rozhodnutie orgánu pod¾a odseku 1 písm. d)
sa doruèí aj predsedovi akademického senátu verejnej
vysokej �koly.�.

9. V èl. 9 ods. 11 písmeno a) znie:
�a) verejnými funkcionármi pod¾a èl. 2 ods. 1 písm. a) a�

n) a t) a� zk) je príjmom �tátneho rozpoètu,�.

10. V èl. 9 sa odsek 11 dopåòa písmenom e), ktoré
znie:
�e) �tatutárnymi orgánmi orgánov verejnej moci a orgá-

nov právnických osôb pod¾a èl. 9 ods. 14 je príjmom
�tátneho rozpoètu.�.

11. Èl. 9 sa dopåòa odsekom 14, ktorý znie:
�(14) Orgány verejnej moci a právnické osoby sú po-

vinné na �iados� orgánu, ktorý vykonáva konanie pod¾a
odseku 1, oznámi� skutoènosti, ktoré majú význam pre
konanie a rozhodnutie pod¾a tohto ústavného zákona.
Za nesplnenie tejto povinnosti mô�e tento orgán ulo�i�
�tatutárnemu orgánu alebo predsedovi �tatutárneho
orgánu orgánov verejnej moci a orgánov právnických
osôb pokutu vo vý�ke urèenej v odseku 10 písm. a), a to
aj opakovane.�.

12. Èl. 9 sa dopåòa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:
�(15) Na úèely tohto ústavného zákona sa mesaèným

platom verejného funkcionára rozumie jedna dvanásti-
na z jeho roèného príjmu za predchádzajúci kalendár-
ny rok za výkon verejnej funkcie a v prípade ulo�enia
pokuty v zmysle odseku 14 sa mesaèným platom verej-
ného funkcionára rozumie jedna dvanástina z jeho roè-
ného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za vý-
kon funkcie �tatutárneho orgánu alebo predsedu
�tatutárneho orgánu orgánov verejnej moci a orgánov
právnických osôb.

(16) V prípade, ak mesaèný plat verejného funkcio-
nára, voèi ktorému vedie konanie orgán uvedený v èl. 9
ods. 1 písm. a), je ni��í ako priemerná mesaèná nomi-
nálna mzda v hospodárstve Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok, pri výpoète sumy po-
d¾a odseku 10 sa za mesaèný plat pova�uje priemerná
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nominálna mesaèná mzda v hospodárstve Slovenskej
republiky za uplynulý kalendárny rok.�.

13. V èl. 10 odsek 2 znie:
�(2) Dotknutý verejný funkcionár mô�e poda� návrh

na preskúmanie rozhodnutia výboru na Ústavný súd
Slovenskej republiky v lehote 30 dní odo dòa doruèenia
rozhodnutia pod¾a odseku 1, ktorým bola vyslovená
strata mandátu alebo funkcie, alebo do 30 dní odo dòa
doruèenia rozhodnutia pod¾a èl. 9 ods. 10, ktorým bolo
rozhodnuté o pokute voèi verejnému funkcionárovi. Po-
danie návrhu na preskúmanie rozhodnutia výboru má
odkladný úèinok. Ústavný súd Slovenskej republiky
rozhodne o tomto návrhu do 60 dní odo dòa jeho doru-
èenia. Konanie o preskúmaní takéhoto rozhodnutia
pred Ústavným súdom Slovenskej republiky upravujú
ustanovenia zákona. Rozhodnutie Ústavného súdu
Slovenskej republiky je koneèné okrem rozhodnutia
pod¾a èl. 12 ods. 2.�.

14. Èl. 10 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
�(4) �tatutárny orgán orgánov verejnej moci a orgá-

nov právnických osôb mô�e poda� návrh na preskúma-
nie rozhodnutia o pokute ulo�enej pod¾a èl. 9 ods. 14 na
Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 15 dní od
doruèenia rozhodnutia o ulo�ení pokuty. Podanie návr-
hu na preskúmanie rozhodnutia orgánu, ktorý rozho-
dol o pokute, má odkladný úèinok. Ústavný súd Slo-

venskej republiky rozhodne o tomto návrhu do 60 dní
odo dòa jeho doruèenia. Konanie o preskúmaní také-
hoto rozhodnutia pred Ústavným súdom Slovenskej re-
publiky upravujú ustanovenia zákona a rozhodnutie
Ústavného súdu Slovenskej republiky je koneèné.�.

15. Za èl. 12 sa vkladá èlánok 12a, ktorý znie:

�Èl. 12a

(1) Ak verejný funkcionár vykonáva ku dòu úèinnos-
ti tohto ústavného zákona funkciu, zamestnanie alebo
èinnos�, ktorá je pod¾a tohto ústavného zákona nezlu-
èite¾ná s jeho funkciou verejného funkcionára, je po-
vinný do 30 dní odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto
ústavného zákona ich vykonávanie skonèi� alebo vyko-
na� zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k ich
skonèeniu.

(2) Konanie vo veciach rozporu osobného záujmu
s verejným záujmom zaèaté pred nadobudnutím úèin-
nosti tohto ústavného zákona mo�no preskúma�
Ústavným súdom Slovenskej republiky postupom uve-
deným v tomto ústavnom zákone.�.

Èl. II

Tento ústavný zákon nadobúda úèinnos� 1. januára
2006.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

z 9. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 38/1993 Z. z.
o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním

a o postavení jeho sudcov v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 38/1993
Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republi-
ky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 293/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 398/1998 Z. z., zákona è. 97/1999 Z. z.,
zákona è. 226/2000 Z. z., zákona è. 124/2002 Z. z., zá-
kona è. 514/2003 Z. z., zákona è. 551/2003 Z. z., záko-
na è. 324/2004 Z. z. a zákona è. 586/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. Nadpis nad § 73a znie:

�Jedenásty oddiel

Konanie o preskúmaní rozhodnutia
vo veci ochrany verejného záujmu
a zamedzenia rozporu záujmov�.

2. V § 73a odseky 1 a 2 znejú:
�(1) Konanie sa zaèína na návrh verejného funkcio-

nára,19) ktorého sa týka rozhodnutie orgánu, ktorý vy-
konáva konanie o návrhu vo veci ochrany verejného zá-
ujmu a zamedzenia rozporu záujmov pod¾a ústavného
zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov20) (ïalej len �orgán�).

(2) O podaní návrhu platí § 20. K návrhu sa pripojí
napadnuté rozhodnutie orgánu pod¾a odseku 1.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 19 a 20 znejú:
� 19) Èl. 2 ods. 1 ústavného zákona è. 357/2004 Z. z. o ochrane ve-

rejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení ústavného zákona è. 545/2005 Z. z.

20) Èl. 9 a 10 ústavného zákona è. 357/2004 Z. z. v znení ústav-
ného zákona è. 545/2005 Z. z.�.

3. V § 73a sa vypú��a odsek 3.

4. V § 73b odsek 1 znie:
�(1) Úèastníkom konania je navrhovate¾ a orgán, kto-

rý vydal rozhodnutie vo veci ochrany verejného záujmu
a zamedzenia rozporu záujmov pod¾a ústavného záko-
na o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií ve-
rejných funkcionárov.20)�.

5. V § 73b odsek 3 znie:

�(3) Ak senát ústavného súdu zistí, �e konanie verej-
ného funkcionára19) je v rozpore s ústavným zákonom
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verej-
ných funkcionárov, rozhodnutie orgánu svojím uzne-
sením potvrdí. V opaènom prípade napadnuté rozhod-
nutie orgánu senát ústavného súdu nálezom zru�í.�.

Èl. II

Tento zákon nadobúda úèinnos� dòom vyhlásenia.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

z 8. novembra 2005

o od�kodnení obetí okupácie Èeskoslovenska vojskami Zväzu sovietskych socialistických
republík, Nemeckej demokratickej republiky, Po¾skej ¾udovej republiky,

Maïarskej ¾udovej republiky a Bulharskej ¾udovej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

§ 1

Úèel zákona

Úèelom zákona je od�kodni� obèanov Slovenskej re-
publiky, ktorí ako obèania Èeskoslovenskej socialistic-
kej republiky alebo obèania Èeskej a Slovenskej Fede-
ratívnej Republiky (ïalej len �èeskoslovenskí obèania�)
boli usmrtení alebo zranení v súvislosti s pobytom oku-
paèných armád Zväzu sovietskych socialistických
republík, Nemeckej demokratickej republiky, Po¾skej
¾udovej republiky, Maïarskej ¾udovej republiky a Bul-
harskej ¾udovej republiky na území vtedaj�ieho Èesko-
slovenska.

§ 2

(1) Oprávnená osoba pod¾a tohto zákona je fyzická
osoba, ktorá
a) bola v období od 20. augusta 1968 do 27. júna 1991

zranená príslu�níkom niektorej z okupaèných ar-
mád alebo civilnou osobou zdr�ujúcou sa na území
Èeskoslovenska v súvislosti s pobytom okupaèných
armád,

b) bola zranená na území Èeskoslovenska,
c) v dobe zranenia bola èeskoslovenským obèanom,
d) za zranenia príslu�níkom niektorej z okupaèných

armád alebo civilnou osobou zdr�ujúcou sa na úze-
mí Èeskoslovenska v súvislosti s pobytom okupaè-
ných armád nebola od�kodnená pod¾a iného právne-
ho predpisu.1)

(2) Ak oprávnená osoba pod¾a odseku 1 zomrela, ná-
rok na od�kodnenie má man�el a deti, ka�dý rovnakým
dielom. Ak ich niet, stávajú sa oprávnenými osobami
rodièia, ka�dý rovnakým dielom.

(3) Oprávnenými osobami pod¾a tohto zákona sú deti
a man�el fyzickej osoby, ktorá
a) bola v období od 20. augusta 1968 do 27. júna 1991

usmrtená príslu�níkom niektorej z okupaèných ar-
mád alebo civilnou osobou zdr�ujúcou sa na území
Èeskoslovenska v súvislosti s pobytom okupaèných
armád, alebo pod¾ahla zraneniu spôsobenému prí-
slu�níkom niektorej z okupaèných armád alebo

civilnou osobou zdr�ujúcou sa na území Èeskoslo-
venska v súvislosti s pobytom okupaèných armád,

b) bola usmrtená alebo zranená s následkom smrti na
území Èeskoslovenska,

c) v dobe usmrtenia alebo zranenia s následkom smrti
bola èeskoslovenským obèanom.

(4) Ak nie sú oprávnenými osobami pod¾a tohto záko-
na deti a man�el osoby, ktorá splnila podmienky pod¾a
odseku 3, stávajú sa oprávnenými osobami rodièia oso-
by spåòajúci podmienky pod¾a odseku 3, ka�dý rovna-
kým dielom.

(5) Ak bola niektorá z osôb spåòajúca podmienky
pod¾a odseku 3 alebo odseku 4 od�kodnená za smr�
alebo zranenie s následkom smrti man�ela, rodièa èi
die�a�a pod¾a iného právneho predpisu,1) oprávnenie
pod¾a tohto zákona nevzniká.

§ 3

(1) Oprávnené osoby majú nárok na poskytnutie jed-
norazovej peòa�nej sumy (ïalej len �nárok�), len ak sú
obèanmi Slovenskej republiky.

(2) Nárok je potrebné uplatni� vo forme písomnej �ia-
dosti u orgánu príslu�ného na rozhodnutie najneskôr
do 31. decembra 2006, inak nárok zaniká.

§ 4

(1) Nárok oprávnených osôb pod¾a § 2 ods. 3 a 4
tohto zákona je vo vý�ke 180 000 Sk.

(2) Nárok oprávnených osôb pod¾a § 2 ods. 1 a 2
tohto zákona je vo vý�ke
a) 90 000 Sk, ak zranenie zanechalo trvalé následky,
b) 50 000 Sk v ostatných prípadoch.

§ 5

(1) Nárok uplatní oprávnená osoba písomne na Mi-
nisterstve spravodlivosti Slovenskej republiky.

(2) K �iadosti je potrebné pripoji� dôkazy preukazu-
júce opodstatnenos� jej nárokov a èestné vyhlásenie
o tom, �e od�kodnenie nebolo poskytnuté pod¾a iného
právneho predpisu. Ak �iados� nie je dolo�ená týmito
dôkazmi, pova�uje sa za bezpredmetnú.
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(3) O poskytnutí jednorazovej peòa�nej sumy rozho-
duje a jednorazovú sumu vypláca Ministerstvo spra-
vodlivosti Slovenskej republiky.

§ 6

(1) Konanie podla tohto zákona sa zaèína na návrh
oprávnenej osoby. Vèas uplatnený nárok, pokia¾ o òom
nebolo rozhodnuté alebo pokia¾ jednorazová peòa�ná
suma nebola vyplatená, prechádza v prípade smrti
oprávnenej osoby na jej dedièov.

(2) Na toto konanie sa pou�ije, pokia¾ tento zákon ne-
ustanovuje inak, správny poriadok.2)

(3) Proti rozhodnutiu orgánu uvedeného v § 5 mo�no
poda� opravný prostriedok na Najvy��í súd Slovenskej
republiky.

§ 7

(1) Konanie pod¾a tohto zákona je oslobodené od
správnych poplatkov.

(2) Jednorazová peòa�ná suma poskytnutá pod¾a
tohto zákona nepodlieha dani z príjmu fyzických osôb,
nezahàòa sa do vymeriavacieho základu na výpoèet
poistného na verejné zdravotné poistenie ani do príj-
mov rozhodujúcich na výpoèet poistného na sociálne
zabezpeèenie a na �tátnu politiku zamestnanosti, ani
do príjmov rozhodujúcich na úèely sociálneho zabez-
peèenia.

(3) Náklady na jednorazovú peòa�nú sumu hradí
�tát.

(4) Od�kodnením pod¾a tohto zákona nie sú dotknu-
té práva po�kodených domáha� sa od�kodnenia voèi
iným �tátom.

§ 8

Tento zákon nadobúda úèinnos� dòom vyhláse-
nia.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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548

V Y H L Á � K A
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 30. novembra 2005

o poplatku za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 10a ods. 5 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravot-
nom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002
Z. z. o pois�ovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 352/2005 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Poplatok za vydanie európskeho preukazu zdravot-
ného poistenia sa ustanovuje vo vý�ke 100 Sk. Popla-
tok za vydanie európskeho preukazu zdravotného pois-

tenia sa platí príslu�nej zdravotnej pois�ovni najneskôr
pri jeho vydaní, a to
a) bezhotovostným prevodom na úèet príslu�nej zdra-

votnej pois�ovne,
b) po�tovou pouká�kou na úèet príslu�nej zdravotnej

pois�ovne alebo
c) v hotovosti v príslu�nej zdravotnej pois�ovni.

§ 2

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 15. decembra
2005.

Rudolf Zajac v.r.
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V Y H L Á � K A
Národnej banky Slovenska

zo 6. decembra 2005

o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk
pri príle�itosti 200. výroèia uzavretia Bratislavského mieru

Národná banka Slovenska pod¾a § 17h písm. a) záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992
Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona
è. 149/2001 Z. z. ustanovuje:

§ 1

(1) Pri príle�itosti 200. výroèia uzavretia Bratislav-
ského mieru po bitke pri Slavkove sa vydávajú do obe-
hu pamätné strieborné mince v nominálnej hodnote
200 Sk (ïalej len �dvestokorunák�).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej
900 dielov striebra a 100 dielov medi; jeho hmotnos� je
18 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,50 mm. Pri razbe dve-
stokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v prie-
mere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná od-
chýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra
10/1000.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka v strede ¾avej èasti minco-
vého po¾a je vyobrazený Primaciálny palác v Bratislave.
Uprostred mincového po¾a je umiestnená vojenská
�tandarda napoleonských vojsk (ïalej len ��tandar-
da�), na vrchole ktorej je symbol Napoleona I., orlica so
stuhami. V dolnej èasti dotvára kompozíciu peèa� Bra-
tislavy a skrí�ené �able porazenej rakúskej a ruskej ar-
mády, ktoré sú zviazané stuhou. �tylizované iniciálky

mena a priezviska autora výtvarného návrhu dvestoko-
runáka sochára Pavla Károlyho �PK� sú v¾avo a znaèka
Mincovne Kremnica, �tátny podnik, �MK� medzi dvoma
razidlami je vpravo pri spodnej èasti �tandardy. Názov
�tátu �SLOVENSKÁ REPUBLIKA� je v opise z¾ava do-
prava pri hornom okraji dvestokorunáka. �tátny znak
Slovenskej republiky je vpravo pod stuhami �tandardy
a pod ním je v dvoch riadkoch oznaèenie nominálnej
hodnoty dvestokorunáka �200 Sk�. Letopoèet razby
�2005� je v¾avo od rukoväti �able pod vyobrazením Pri-
maciálneho paláca v Bratislave.

(2) Na rube dvestokorunáka v ¾avej èasti mincového
po¾a je vyobrazený francúzsky cisár Napoleon I. a v pra-
vej èasti rakúsky cisár Franti�ek I. Pri hornom okraji
mince je v dvoch riadkoch v opise z¾ava doprava nápis
�BRATISLAVSKÝ MIER�, pod nápisom je napoleonský
vojak na koni a vpravo od neho je kanón. Pod nimi sú
dve zvlnené stuhy, na ktorých sú nápisy vo francúz-
skom jazyku �PAIX DE PRESBOURG� a v nemeckom ja-
zyku �PRESSBURGER FRIEDEN� a letopoèet �1805�.
Pri spodnom okraji mince pod letopoètom je umiestne-
ný bubon.

(3) Na hrane dvestokorunáka je nápis do håbky
�� 26. DECEMBER 1805 � 5 NIVOSE AN 14�.

§ 3

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 15. decembra
2005.

Ivan �ramko v. r.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva �ivotného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo �ivotného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 8 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos zo 16. novembra 2005 è. 6/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva �ivotného prostre-
dia Slovenskej republiky.

Výnosom sa poskytujú dotácie na podporu akcií a opatrení zameraných na dosiahnutie cie¾ov �tátnej environmen-
tálnej politiky.

Výnos nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Výnos je uverejnený v èiastke 6/2005 Vestníka Ministerstva �ivotného prostredia Slovenskej republiky a mo�no
doò nazrie� na Ministerstve �ivotného prostredia Slovenskej republiky.
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