


                       



      

                 



                 
    


             





        



561

Z Á K O N

z 8. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore
v znení neskor�ích predpisov a o doplnení zákona è. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 580/2003 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom
zbore v znení zákona è. 438/2002 Z. z., zákona
è. 666/2002 Z. z., zákona è. 424/2003 Z. z., zákona
è. 451/2003 Z. z., zákona è. 462/2003 Z. z., zákona
è. 180/2004 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z. a zákona
è. 729/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 4 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písme-
no d), ktoré znie:

�d) Hasièský a záchranný útvar hlavného mesta Sloven-
skej republiky Bratislavy ako osobitné zariadenie
zboru,�.

Doteraj�ie písmená d) a e) sa oznaèujú ako pís-
mená e) a f).

2. V § 4 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý
znie:

�(10) Hasièský a záchranný útvar hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy riadi velite¾ osobitného
zariadenia, ktorého vymenúva a odvoláva prezident
zboru po dohode s mestským zastupite¾stvom hlavné-
ho mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Hasièský
a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republi-
ky Bratislavy je právnickou osobou a rozpoètovou orga-
nizáciou zapojenou finanènými vz�ahmi na rozpoèet
ministerstva.�.

Doteraj�í odsek 10 sa oznaèuje ako odsek 11.

3. V § 7 ods. 1 písm. b) sa slová �poru�ila predpisy�
nahrádzajú slovami �je dôvodne podozrivá z poru�enia
predpisov�.

4. V § 8 ods. 3 sa slová �objektov Armády Slovenskej
republiky, vojsk ministerstva vnútra, �eleznièného voj-
ska� nahrádzajú slovami �vojenských objektov�.

5. Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:
�9) § 2 ods. 2 a § 44 ods. 1 zákona è. 314/2001 Z. z.�.

6. V § 12 ods. 4 sa za slovo �obec� vkladajú slová �ale-
bo inak urèené miesto� a slovo �ktorej� sa nahrádza slo-
vom �ktorom�.

7. V § 12 ods. 7 sa za slovo �ministerstva� vkladá èiar-
ka a slová �Hasièského a záchranného útvaru hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy�.

8. § 12 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
�(8) Na úèely zistenia, èi obèan spåòa podmienky pri-

jatia do slu�obného pomeru, ako aj poèas trvania slu-
�obného pomeru príslu�níka a 50 rokov po jeho skon-
èení alebo zániku, je slu�obný úrad oprávnený pod¾a
osobitného predpisu10a) spracováva�, získava�, zhro-
ma�ïova�, zaznamenáva�, usporadúva�, prepracúva�,
meni�, vyu�íva�, uchováva�, likvidova�, poskytova�
a sprístupòova� informácie uvedené v § 17 o obèanovi,
príslu�níkovi, o príslu�níkovi, ktorému sa skonèil slu-
�obný pomer (ïalej len �bývalý príslu�ník�) a o príslu�-
níkovi, ktorému zanikol slu�obný pomer.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:
�10a) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení

neskor�ích predpisov.�.

9. V § 13 ods. 1 písm. b) sa za slovo �zariadeniach
zboru� vkladá èiarka a slová �k velite¾ovi Hasièského
a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej re-
publiky Bratislavy�.

10. V § 13 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza èiarkou
a dopåòa sa písmeno d), ktoré znie:

�d) velite¾ Hasièského a záchranného útvaru hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo vz�ahu
k príslu�níkom zaradeným na tomto útvare.�.

11. V § 13 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza èiarkou
a dopåòa sa písmeno c), ktoré znie:
�c) Hasièský a záchranný útvar hlavného mesta Sloven-

skej republiky Bratislavy.�.

12. V § 16 ods. 3 sa slovo �návrh� nahrádza slovom
�podnet�.

13. V § 17 ods. 1 písmeno a) znie:
�a) je bezúhonný a nebol prepustený zo �tátnej slu�by

pod¾a § 77 písm. c) a� e) alebo uplynuli tri roky odo
dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o prepustení pod¾a § 77 písm. c) a� e)�.

14. V § 17 ods. 1 písm. d) sa za slovo �telesne� vkladá
èiarka a slová �a du�evne� sa nahrádzajú slovami �fy-
zicky a psychicky�.

15. V § 17 ods. 1 sa vypú��a písmeno e).

Doteraj�ie písmená f) a� i) sa oznaèujú ako písme-
ná e) a� h).

16. V § 17 ods. 1 písmeno h) znie:
�h) úspe�ne absolvoval výberové konanie na prípravnú

�tátnu slu�bu alebo na doèasnú �tátnu slu�bu alebo
spåòa podmienky na doèasnú �tátnu slu�bu, ak nie
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je potrebné výberové konanie na doèasnú �tátnu
slu�bu pod¾a § 30 ods. 2.�.

17. V § 17 ods. 2 sa slovo �výpisom� nahrádza slovom
�odpisom�.

18. V § 17 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

�(4) Posudzovanie psychickej spôsobilosti na úèely
tohto zákona vykonáva psychológ zboru. Podrobnosti
o posudzovaní psychickej spôsobilosti a o spôsobe jej
posudzovania ustanoví ministerstvo slu�obným pred-
pisom.�.

Doteraj�ie odseky 4 a� 6 sa oznaèujú ako odseky 5 a� 7.

19. V § 17 ods. 5 sa slovo �h)� nahrádza slovom �g)�.

20. V § 17 ods. 7 sa za slovo �konaní� vkladajú slová
�a o výberovom konaní�.

21. V § 19 ods. 2 písm. c) sa slová �bakalárskeho �tú-
dia� nahrádzajú slovami �vzdelania prvého stupòa�.

22. V § 19 ods. 2 písm. d) sa slová �magisterského
�túdia alebo absolvovaním vysoko�kolského in�inier-
skeho �túdia, alebo absolvovaním vysoko�kolského
doktorského �túdia� nahrádzajú slovami �vzdelania
druhého stupòa�.

23. V § 20 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza èiarkou
a pripájajú sa slová: �ak tento zákon neustanovuje
inak.�.

24. V § 20 ods. 5 sa v prvej vete a v druhej vete za slo-
vá �§ 17� vkladajú slová �okrem odseku 1 písm. h)�
a v druhej vete a v tretej vete sa slová �predseda výbero-
vej komisie� nahrádzajú slovami �vedúci slu�obného
úradu�.

25. V § 20 ods. 6 písm. e) sa slovo �výpis� nahrádza
slovom �odpis�.

26. V § 20 ods. 6 písmeno f) znie:
�f) potvrdenie lekára o spôsobilosti absolvova� výberové

konanie.�.

27. V § 20 ods. 6 sa vypú��a písmeno g).

28. V § 20 odsek 8 znie:
�(8) Na posúdenie spôsobilosti uchádzaèa na vyko-

návanie funkcie v zbore sa uchádzaè musí podrobi�
a) ústnemu pohovoru alebo písomnému testu,
b) previerke fyzickej zdatnosti,
c) psychologickému vy�etreniu,
d) lekárskemu vy�etreniu.�.

29. V § 21 ods. 1 sa vypú��a druhá veta.

30. V § 21 ods. 3 písmeno e) znie:
�e) slu�obný úrad vrátane obce sídla slu�obného úradu,

organizaènú jednotku a miesto vykonávania �tátnej
slu�by, ktorým je obec alebo inak urèené miesto,�.

31. V § 21 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

�(4) Proti rozhodnutiu o vymenovaní príslu�níka do
�tátnej slu�by sa nemo�no odvola�.�.

Doteraj�ie odseky 4 a� 8 sa oznaèujú ako odseky 5 a� 9.

32. V § 21 ods. 5 sa vypú��ajú slová �stálej �tátnej
slu�be alebo v doèasnej�.

33. V § 23 odsek 3 znie:
�(3) Èakate¾ vykonáva slu�obné úlohy pod doh¾adom

�kolite¾a. �kolite¾om je bezprostredne nadriadený èa-
kate¾a.�.

34. V § 23 ods. 4 sa vypú��a druhá veta.

35. § 24 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
�(7) Odseky 1 a� 6 sa primerane vz�ahujú aj na prí-

slu�níka v doèasnej �tátnej slu�be, ktorý písomne po-
�iada o vymenovanie do stálej �tátnej slu�by.�.

36. V § 25 ods. 1 písm. b) sa slovo �po�iarnej� nahrá-
dza slovom �hasièskej� a slová �po�iarnej ochrany� sa
nahrádzajú slovami �ochrany pred po�iarmi�.

37. V § 25 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety:
�Slu�obný úrad vydá rozhodnutie o vymenovaní do stá-
lej �tátnej slu�by a ak ide o èakate¾a vo funkcii hasiè aj
rozhodnutie o preradení na funkciu hasiè záchranár.
Na preradenie èakate¾a vo funkcii hasiè na funkciu ha-
siè záchranár nie je potrebný jeho písomný súhlas
s preradením. Proti rozhodnutiu o vymenovaní do stá-
lej �tátnej slu�by a proti rozhodnutiu o preradení èaka-
te¾a vo funkcii hasiè na funkciu hasiè záchranár sa ne-
mo�no odvola�.�.

38. V § 30 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

�(2) Do doèasnej �tátnej slu�by mo�no vymenova�
bez výberového konania uchádzaèa na zastupovanie
príslu�níka poèas pracovnej neschopnosti, materskej
dovolenky, rodièovskej dovolenky, výkonu základnej
slu�by, náhradnej slu�by, civilnej slu�by, neplateného
slu�obného vo¾na alebo ak ide o vo¾né miesto, a to a� do
vymenovania uchádzaèa vybraného na základe výbero-
vého konania.�.

Doteraj�ie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.

39. V § 30 ods. 4 sa slová �poèas zaradenia do doèas-
nej �tátnej slu�by� nahrádzajú slovami �v doèasnej
�tátnej slu�be�.

40. V § 33 ods. 2 písm. b) sa na konci vypú��a èiarka
a pripájajú sa slová �alebo sako,�.

41. V § 34 odsek 5 znie:
�(5) Do práporèíckej hodnosti vymenúva a povy�uje

príslu�níkov, ktorí vykonávajú �tátnu slu�bu v slu�ob-
nom úrade, ktorým je
a) ministerstvo, prezident zboru,
b) Hasièský a záchranný útvar hlavného mesta Sloven-

skej republiky Bratislavy, velite¾ tohto osobitného
zariadenia zboru,

c) krajské riadite¾stvo, riadite¾ krajského riadite¾-
stva.�.

42. V § 36 ods. 1 prvej vete sa bodka na konci nahrá-
dza èiarkou a pripájajú sa slová �ak je pre túto funkciu
takáto hodnos� plánovaná.�.

43. V § 37 ods. 2 písm. c) sa bodka na konci nahrádza
èiarkou a pripájajú sa slová �ak je takáto hodnos� pre
funkciu plánovaná.�.
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44. V § 40 sa vypú��a odsek 4.

Doteraj�ie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.

45. V § 40 ods. 5 sa bodka na konci nahrádza èiarkou
a dopåòa sa písmeno c), ktoré znie:
�c) ak dôjde k záva�nej zmene vo vykonávaní �tátnej

slu�by príslu�níkom z h¾adiska rýchlosti, správnos-
ti, samostatnosti a iniciatívnosti alebo do�lo k záva�-
nej zmene pri dosahovaní po�adovaných výsledkov
pri vykonávaní �tátnej slu�by.�.

46. § 40 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
�(6) Ak sa slu�obné hodnotenie vykonáva pod¾a odse-

ku 4, v závere slu�obného hodnotenia sa uvedie, èi prí-
slu�ník
a) je spôsobilý na vymenovanie do stálej �tátnej slu�by

alebo
b) nie je spôsobilý na vymenovanie do stálej �tátnej

slu�by.

(7) Ak sa slu�obné hodnotenie vykonáva pod¾a od-
seku 5, v závere slu�obného hodnotenia sa uvedie, èi
príslu�ník
a) je spôsobilý vykonáva� vy��iu funkciu v zbore,
b) je spôsobilý vykonáva� doteraj�iu funkciu v zbore,
c) je spôsobilý vykonáva� ni��iu funkciu v zbore alebo
d) nie je spôsobilý vykonáva� akúko¾vek funkciu v zbo-

re.�.

47. § 41 znie:

�§ 41

(1) O slu�obnom hodnotení príslu�níka rozhoduje
vedúci slu�obného úradu na základe písomného návr-
hu, ktorý spracúva ním zriadená komisia. Slu�obné
hodnotenie pod¾a návrhu komisie pripravuje pre vedú-
ceho slu�obného úradu osobný úrad.

(2) Komisia pod¾a odseku 1 musí v priebehu spracú-
vania návrhu slu�obného hodnotenia umo�ni� príslu�-
níkovi vyjadri� sa k jeho obsahu vrátane navrhovaných
záverov.

(3) Ak príslu�ník podá k návrhu slu�obného hodno-
tenia v lehote urèenej predsedom komisie písomné pri-
pomienky alebo námietky a komisia im v plnom rozsa-
hu nevyhovie, predlo�í ich so svojím stanoviskom
a s návrhom slu�obného hodnotenia vedúcemu slu�ob-
ného úradu. Lehota urèená predsedom komisie nesmie
by� krat�ia ako tri dni.

(4) Vedúci slu�obného úradu mô�e na základe pí-
somných pripomienok alebo námietok príslu�níka ale-
bo na základe stanoviska komisie slu�obné hodnotenie
sám zmeni� alebo spracova� nové slu�obné hodnote-
nie.�.

48. § 42 sa vypú��a.

49. § 43 sa vypú��a.

50. V § 44 ods. 1 sa vypú��ajú slová �(§ 151 ods. 2)�.

51. V § 44 sa vypú��a odsek 2.

Doteraj�ie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 2 a 3.

52. V § 44 ods. 3 sa za slovo �hodnotení� vkladajú slo-
vá �a o zriadení, zlo�ení a èinnosti komisie�.

53. V § 45 písm. b) sa slová �sídla slu�obného úradu�
nahrádzajú slovami �miesta vykonávania �tátnej slu�-
by�.

54. V § 45 písmeno g) znie:
�g) zaradenie príslu�níka mimo èinnej �tátnej slu�by,�.

55. V § 45 sa vypú��ajú písmená h) a� k).

Doteraj�ie písmeno l) sa oznaèuje ako písmeno h).

56. V § 46 sa vypú��a odsek 2.

Súèasne sa zru�uje oznaèenie odseku 1.

57. V § 47 ods. 1 písmeno b) znie:
�b) prelo�i� na vykonávanie �tátnej slu�by do iného

miesta vykonávania �tátnej slu�by,�.

58. V § 47 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písme-
no c), ktoré znie:
�c) prelo�i� na vykonávanie �tátnej slu�by do iného

miesta vykonávania �tátnej slu�by v tej istej funkcii
nadriadeného, do ktorej bol vymenovaný pod¾a
§ 49,�.

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

59. V § 47 ods. 1 písm. d) sa vypú��ajú slová �slu�ob-
ného úradu, ako je sídlo slu�obného úradu uvedené
v rozhodnutí pod¾a § 21 ods. 3 písm. e),�.

60. V § 47 ods. 2 sa za slová � písm. b)� vkladajú slová
�alebo písm. c)� a slová �písm. c)� sa nahrádzajú slova-
mi �písm. d)�.

61. V § 47 odsek 3 znie:
�(3) Po uplynutí obdobia, poèas ktorého bol príslu�-

ník preradený, prelo�ený alebo preradený a prelo�ený
na urèité obdobie, sa príslu�ník zaradí do tej istej funk-
cie v tom istom mieste vykonávania �tátnej slu�by, ak
sa so slu�obným úradom nedohodne inak.�.

62. V § 47 odsek 5 znie:
�(5) Trvalé prelo�enie do iného miesta vykonávania

�tátnej slu�by, ktoré sa nachádza v územnej pôsobnos-
ti iného slu�obného úradu, vykoná rozhodnutím o vy-
menovaní vedúci slu�obného úradu, v ktorom bude
príslu�ník vykonáva� �tátnu slu�bu, po dohode s vedú-
cim slu�obného úradu, v ktorom vykonáva príslu�ník
�tátnu slu�bu.�.

63. § 47 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
�(6) Na preradenie, prelo�enie a na preradenie a pre-

lo�enie sa nevz�ahuje § 20.�.

64. V § 48 ods. 1 sa za slovo �zdravia� vkladá èiarka,
vypú��a sa slovo �a� a za slovo �majetku� sa vkladajú
slová �a na zabezpeèenie akcieschopnosti organizaènej
jednotky�.

65. V § 48 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

�(2) Príslu�níka preveluje vedúci slu�obného úradu
personálnym rozkazom, ktorý v prípade naliehavosti
situácie mo�no oznámi� ústne. Písomné vyhotovenie
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personálneho rozkazu sa doruèí príslu�níkovi bez zby-
toèného odkladu. Odvolanie proti personálnemu roz-
kazu o prevelení nemá odkladný úèinok.�.

Doteraj�í odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.

66. V § 49 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

�(2) Výberové konanie pod¾a odseku 1 je mo�né spoji�
s výberovým konaním na funkciu pod¾a § 20, ak má
uchádzaè spåòa� podmienky ustanovené zákonom na
prijatie do stálej �tátnej slu�by pod¾a § 29 ods. 3
písm. c) a ods. 2, alebo do doèasnej �tátnej slu�by pod¾a
§ 30. Spojené výberové konanie sa vyhodnocuje ako je-
den celok a vedúci slu�obného úradu nie je viazaný po-
radím uchádzaèov pri vymenovaní do slu�obného po-
meru a za nadriadeného.�.

Doteraj�ie odseky 2 a� 7 sa oznaèujú ako odseky 3 a� 8.

67. V § 49 ods. 6 sa za slovo �zboru,� vkladajú slová
�alebo ktorý vykonáva �tátnu slu�bu v slu�obnom úra-
de, ktorým je Hasièský a záchranný útvar hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy,�.

68. V § 49 ods. 6 písmeno f) znie:
�f) zástupca riadite¾a zariadenia, zástupca velite¾a za-

riadenia alebo zástupca velite¾a osobitného zariade-
nia,�.

69. V§ 49 ods. 6 písmeno g) znie:
�g) riadite¾ zariadenia, velite¾ zariadenia alebo velite¾

osobitného zariadenia.�.

70. § 49 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
�(9) Vedúci slu�obného úradu mô�e poveri� príslu�-

níka v stálej �tátnej slu�be, aby zastupoval nadriade-
ného poèas jeho neprítomnosti nepresahujúcej tri
tý�dne. Poverenému príslu�níkovi nepatrí príplatok za
zastupovanie pod¾a § 110. Poverenie mo�no vykona� aj
ústne. Ak zastupovanie bude trva� dlh�ie ako 25 hodín,
poverenie musí by� príslu�níkovi doruèené aj písom-
ne.�.

71. V § 50 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza èiarkou
a dopåòajú sa písmená e) a f), ktoré znejú:
�e) pri zmene organizaènej �truktúry organizaènej jed-

notky bola zru�ená jeho funkcia nadriadeného,
f) nezískal alebo stratil oprávnenie na oboznamovanie

sa s utajovanými skutoènos�ami pod¾a osobitného
predpisu,16b) ak sa toto oprávnenie na vykonávanie
funkcie nadriadeného po�aduje.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 16b znie:
�16b) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.�.

72. V § 52 odseky 1 a� 4 znejú:
�(1) Ak sa v systemizácii zní�ili poèty funkèných

miest v stálej �tátnej slu�be, slu�obný pomer príslu�ní-
ka v stálej �tátnej slu�be sa nekonèí. Príslu�ník v stálej
�tátnej slu�be, ktorého funkèné miesto sa zru�ilo, sa
zaradí mimo èinnej �tátnej slu�by, ak písomne nesú-
hlasil s prelo�ením, s preradením alebo s prelo�ením
a preradením na inú vo¾nú funkciu v zbore alebo ho nie
je mo�né preradi� alebo prelo�i�, alebo preradi� a prelo-

�i� na inú vo¾nú funkciu v zbore, najdlh�ie v�ak na 18
mesiacov.

(2) Príslu�ník sa zaradí mimo èinnej �tátnej slu�by,
ak
a) sa pod¾a osobitného predpisu stal poèas trvania slu-

�obného pomeru osobou blízkou16) nadriadenému,
ak písomne nesúhlasil s prelo�ením alebo s prerade-
ním alebo s prelo�ením a preradením na inú vo¾nú
funkciu, najdlh�ie v�ak na 12 mesiacov,

b) pod¾a záveru slu�obného hodnotenia nie je spôsobi-
lý vykonáva� doteraj�iu funkciu v zbore a nie je pre
neho v �tátnej slu�be vo¾ná iná ni��ia funkcia v zbo-
re, alebo ak ho do tejto ni��ej funkcie v zbore nemo�-
no zaradi�, najdlh�ie v�ak na 18 mesiacov,

c) bol odvolaný z funkcie nadriadeného a písomne ne-
súhlasil s prelo�ením alebo s preradením alebo
s prelo�ením a preradením na inú vo¾nú funkciu,
najdlh�ie v�ak na �es� mesiacov,

d) bol vyslaný na denné �túdium, najdlh�ie v�ak do
ukonèenia �túdia,

e) nemô�e pod¾a rozhodnutia príslu�nej lekárskej ko-
misie vykonáva� doteraj�iu funkciu zo zdravotných
dôvodov a písomne nesúhlasil s prelo�ením alebo
s preradením alebo s prelo�ením a preradením na
inú vo¾nú, vzh¾adom na jeho zdravotnú spôsobilos�
vhodnú funkciu, najdlh�ie v�ak na 24 mesiacov,

f) stratil oprávnenie na oboznamovanie sa s utajova-
nými skutoènos�ami pod¾a osobitného predpisu,16b)
ak sa toto oprávnenie na vykonávanie funkcie po�a-
duje, a písomne nesúhlasil s prelo�ením alebo s pre-
radením alebo s prelo�ením a preradením na inú vo¾-
nú funkciu, najdlh�ie v�ak na devä� mesiacov,

g) bol povolaný na výkon základnej slu�by, náhradnej
slu�by alebo civilnej slu�by, najdlh�ie v�ak do ukon-
èenia výkonu slu�by.

(3) Poèas zaradenia príslu�níka mimo èinnej �tátnej
slu�by
a) pod¾a odseku 1 a odseku 2 písm. a), d) a e) patrí prí-

slu�níkovi 70 % slu�obného platu, ktorý by mu pat-
ril, ak by nebol zaradený mimo èinnej �tátnej slu�by,

b) pod¾a odseku 2 písm. b), c) a f) patrí príslu�níkovi
50 % slu�obného platu, ktorý by mu patril, ak by ne-
bol zaradený mimo èinnej �tátnej slu�by, najmenej
v�ak v sume minimálnej mzdy.

(4) Poèas zaradenia príslu�níka mimo èinnej �tátnej
slu�by pod¾a odseku 2 písm. g) mu nepatrí slu�obný
plat, slu�obný príjem a ani ich náhrada.�.

73. § 52 sa dopåòa odsekmi 9 a� 11, ktoré znejú:
�(9) Odvolanie proti rozhodnutiu o zaradení mimo

èinnej �tátnej slu�by nemá odkladný úèinok.

(10) Poèas zaradenia mimo èinnej �tátnej slu�by prí-
slu�ník nesmie nosi� rovno�atu a na èas zaradenia
mimo èinnej �tátnej slu�by sa mu odoberie slu�obný
preukaz. Poèas tejto doby sa na neho nevz�ahuje povin-
nos� vykonáva� �tátnu slu�bu, zúèastni� sa rekondiè-
ného pobytu a plni� povinnosti pod¾a § 69 ods. 3
písm. a), b), d), e), m) a� s), u) a v), a ak vykonáva funk-
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ciu nadriadeného, plni� povinnosti nadriadeného po-
d¾a § 72. Ostatné povinnosti je príslu�ník povinný plni�
aj poèas zaradenia mimo èinnej �tátnej slu�by.

(11) Zaradenie príslu�níka v stálej �tátnej slu�be
mimo èinnej �tátnej slu�by sa skonèí najneskôr dòom
splnenia podmienok na vznik nároku na starobný dô-
chodok alebo dòom priznania predèasného starobného
dôchodku.�.

74. § 54 vrátane nadpisu znie:

�§ 54

Dôvody vyluèujúce vykonávanie �tátnej slu�by

(1) Dòom, ktorým sa príslu�ník stal poslancom Eu-
rópskeho parlamentu, poslancom Národnej rady Slo-
venskej republiky, prezidentom Slovenskej republiky,
èlenom vlády Slovenskej republiky, predsedom Najvy�-
�ieho kontrolného úradu Slovenskej republiky alebo
podpredsedom Najvy��ieho kontrolného úradu Sloven-
skej republiky, sudcom Ústavného súdu Slovenskej re-
publiky, guvernérom alebo viceguvernérom Národnej
banky Slovenska, èlenom bankovej rady Národnej ban-
ky Slovenska, starostom, primátorom, predsedom vy�-
�ieho územného celku, poslancom obecného zastupi-
te¾stva dlhodobo uvo¾neným na výkon funkcie,
poslancom vy��ieho územného celku dlhodobo uvo¾ne-
ným na výkon funkcie alebo expertom medzinárodnej
organizácie a za vykonávanie funkcie dostáva plat, sa
príslu�ník zaradí mimo èinnej �tátnej slu�by na èas, po
ktorý bude uvedené èinnosti vykonáva�. Za tento èas
mu nepatrí slu�obný plat príslu�níka.

(2) Príslu�ník, ktorý nasleduje man�ela vykonávajú-
ceho �tátnu slu�bu v cudzine, alebo ktorý nasleduje
man�ela do miesta výkonu práce vo verejnom záujme,
ktoré je pod¾a pracovnej zmluvy v cudzine, sa zaradí
mimo èinnej �tátnej slu�by; poèas zaradenia príslu�ní-
ka mimo èinnej �tátnej slu�by mu nepatrí slu�obný plat
príslu�níka.

(3) Príslu�níka mo�no s jeho súhlasom vysla� na vy-
konávanie funkcie národného experta Slovenskej re-
publiky do in�titúcie Európskej únie. Poèas vyslania sa
príslu�ník zaradí mimo èinnej �tátnej slu�by. Doba vy-
slania je najmenej �es� mesiacov a najviac �tyri roky,
prièom o skonèení, skrátení alebo predå�ení vyslania
rozhoduje vedúci slu�obného úradu. Poèas vyslania
patrí príslu�níkovi slu�obný plat, ktorý by mu patril, ak
by nebol vyslaný na vykonávanie funkcie národného
experta, a tie� má nárok na náhradu výdavkov súvisia-
cich s vyslaním okrem náhrady výdavkov, ktorú mu
preukázate¾ne poskytla in�titúcia Európskej únie, do
ktorej bol vyslaný.�.

75. V § 55 sa vypú��a odsek 2.

Súèasne sa zru�uje oznaèenie odseku 1.

76. V § 56 odsek 4 znie:
�(4) Pravidelné miesto vykonávania �tátnej slu�by na

úèely poskytovania náhrad výdavkov pri slu�obnej ces-
te alebo zahraniènej slu�obnej ceste je miesto vykoná-

vania �tátnej slu�by uvedené v rozhodnutí o vymenovaní
príslu�níka do �tátnej slu�by.�.

77. § 58 vrátane nadpisu znie:

�§ 58

Náhrady výdavkov súvisiacich so vznikom
slu�obného pomeru a s prelo�ením

(1) Príslu�ník má pri prelo�ení na urèité obdobie ná-
rok na náhradu výdavkov ako pri slu�obnej ceste, ak je
prelo�ený mimo miesta vykonávania �tátnej slu�by.

(2) Príslu�níkovi, ktorý je trvalo prelo�ený do iného
miesta vykonávania �tátnej slu�by z organizaèných dô-
vodov, a �ije preto odlúèene od svojej rodiny, patria ná-
hrady ako pri slu�obnej ceste. O då�ke obdobia, za ktoré
sa priznáva náhrada, rozhoduje vedúci slu�obného
úradu do 30 kalendárnych dní odo dòa trvalého prelo-
�enia.

(3) Vedúci slu�obného úradu mô�e na základe pí-
somnej �iadosti príslu�níka, ktorý v dôsledku prijatia
do slu�obného pomeru alebo trvalého prelo�enia do
iného miesta vykonávania �tátnej slu�by �ije odlúèene
od svojej rodiny, poskytnú� príslu�níkovi náhrady ako
pri slu�obnej ceste, najdlh�ie poèas troch mesiacov
a náhradu preukázaných s�ahovacích výdavkov; o po-
skytovaní náhrad rozhodne vedúci slu�obného úradu
najneskôr do 30 kalendárnych dní od vzniku slu�obné-
ho pomeru alebo odo dòa trvalého prelo�enia.

(4) Ak je pod¾a posúdenia vedúceho slu�obného úra-
du mo�ný denný návrat príslu�níka do miesta trvalého
pobytu, mo�no namiesto náhrad uvedených v odseku 1
poskytnú� náhrady cestovných výdavkov z miesta trva-
lého pobytu do miesta vykonávania �tátnej slu�by
a spä� ako pri slu�obnej ceste.

(5) Náhrady pod¾a odsekov 2 a� 4 nepatria príslu�ní-
kovi, ktorý odmietol výmenu alebo pridelenie bytu
v mieste vykonávania �tátnej slu�by, a to trvale pre toto
miesto vykonávania �tátnej slu�by.�.

78. § 59 znie:

�§ 59

(1) Slu�obný pomer príslu�níka, ak tento zákon ne-
ustanovuje inak, sa skonèí
a) odvolaním z funkcie z dôvodov uvedených v § 60

ods. 1 a 2,
b) na základe písomnej �iadosti príslu�níka pod¾a § 61,
c) v skú�obnej lehote pod¾a § 62 alebo
d) na základe zákona pod¾a § 63.

(2) Slu�obný pomer zaniká smr�ou príslu�níka alebo
vyhlásením príslu�níka za màtveho.

(3) Písomné rozhodnutie pod¾a odseku 1 písm. a)
a b), písomné oznámenie o skonèení slu�obného pome-
ru príslu�níka v skú�obnej lehote pod¾a odseku 1
písm. c) a písomné potvrdenie o skonèení slu�obného
pomeru príslu�níka pod¾a odseku 1 písm. d) vydá vedú-
ci slu�obného úradu.�.
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79. § 60 vrátane nadpisu znie:

�§ 60

Skonèenie slu�obného pomeru slu�obným úradom

(1) Slu�obný úrad skonèí slu�obný pomer odvolaním
z funkcie, ak príslu�ník prestal spåòa� predpoklady ne-
vyhnutné na vykonávanie �tátnej slu�by, a to
a) stratil �tátne obèianstvo Slovenskej republiky,
b) nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

(2) V prípravnej �tátnej slu�be alebo v doèasnej �tát-
nej slu�be slu�obný úrad skonèí slu�obný pomer odvo-
laním z funkcie, ak sa v systemizácii zní�il poèet funk-
èných miest. Pri odvolaní z funkcie z tohto dôvodu má
príslu�ník nárok na náhradu v sume pä�násobku jeho
slu�obného platu.

(3) Slu�obný pomer pod¾a odsekov 1 a 2 sa skonèí
dòom doruèenia rozhodnutia o odvolaní z funkcie.�.

80. V § 63 ods. 1 písmeno d) znie:
�d) vzniku nároku na starobný dôchodok pod¾a osobit-

ného predpisu,17aaa) a ak ide o príslu�níka, ktorý spå-
òa podmienky nároku na výsluhový dôchodok pod¾a
osobitného predpisu,17aaaa) dòom dovà�enia dôchod-
kového veku pod¾a osobitného predpisu,17aaa)�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 17aaa a 17aaaa
znejú:
�17aaa) § 65 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
17aaaa) Zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov

a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskor�ích predpisov.�.

81. V § 63 ods. 1 písmeno e) znie:
�e)uplynutia èasu zaradenia mimo èinnej �tátnej

slu�by; ak bol príslu�ník zaradený mimo èinnej �tátnej
slu�by z dôvodu uvedeného v § 52 ods. 1, má nárok na
náhradu v sume pä�násobku jeho slu�obného platu,�.

82. V § 63 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza èiarkou
a dopåòajú sa písmená f) a� i), ktoré znejú:
�f) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia lekárskej

komisie zriadenej pod¾a § 17 ods. 3 o strate zdravot-
nej spôsobilosti príslu�níka na vykonávanie akej-
ko¾vek funkcie v zbore,

g) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ulo�ení
disciplinárneho opatrenia prepustenia zo stálej �tát-
nej slu�by, prepustenia z doèasnej �tátnej slu�by
alebo prepustenia z prípravnej �tátnej slu�by,

h) nadobudnutia právoplatnosti slu�obného hodnote-
nia so záverom, �e príslu�ník nie je spôsobilý na vy-
menovanie do stálej �tátnej slu�by, alebo

i) nadobudnutia právoplatnosti slu�obného hodnote-
nia so záverom, �e príslu�ník nie je spôsobilý vyko-
náva� akúko¾vek funkciu v zbore.�.

83. V § 63 sa vypú��a odsek 2.

Doteraj�í odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.

84. V § 65 ods. 1 prvá veta znie:
�Slu�obný úrad vydá príslu�níkovi na základe jeho pí-
somnej �iadosti slu�obný posudok najneskôr v deò
skonèenia slu�obného pomeru.�.

85. V § 67 ods. 4 sa vypú��a prvá veta.

86. V § 69 ods. 1 písm. c) sa za slovo �kvalifikácie�
vkladajú slová �pre potreby slu�obného úradu�.

87. V § 69 ods. 3 písm. i) sa za slovo �úradu� vkladá
èiarka a slová ��e bolo proti nemu vznesené obvinenie
pre podozrenie zo spáchania úmyselného trestného
èinu, �e bola podaná proti nemu ob�aloba pre podozre-
nie zo spáchania úmyselného trestného èinu�.

88. V § 69 ods. 3 písm. p) sa vypú��a slovo �tý�denný�
a slová �alebo krat�í slu�obný èas�.

89. V § 69 ods. 6 za slovami �predpisom17a)� sa písme-
no �a� nahrádza èiarkou, na konci sa vypú��a bodka
a pripájajú sa tieto slová: �a na správu majetku svojich
maloletých detí.�.

90. V § 72 sa bodka na konci nahrádza èiarkou a do-
påòa sa písmeno h), ktoré znie:

�h) vykonáva� �kolite¾a èakate¾ovi, ktorému je bezpro-
stredne nadriadený.�.

91. V § 73 ods. 1 sa slová �prezident zboru a riadite¾
krajského riadite¾stva zboru� nahrádzajú slovami �pre-
zident zboru, riadite¾ krajského riadite¾stva zboru a ve-
lite¾ Hasièského a záchranného útvaru hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy�.

92. V § 73 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

�(2) Minister a prezident zboru sú oprávnení udeli�
disciplinárnu odmenu pod¾a § 74 príslu�níkovi bez
oh¾adu na to, v ktorom slu�obnom úrade je zaradený.
Disciplinárne opatrenie pod¾a § 77 písm. c) alebo d)
mô�e riadite¾ovi krajského riadite¾stva zboru ulo�i� len
minister. Disciplinárne opatrenie pod¾a § 77 písm. c)
alebo d) mô�e riadite¾ovi okresného riadite¾stva zboru
a velite¾ovi Hasièského a záchranného útvaru hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy ulo�i� len prezi-
dent zboru.�.

Doteraj�í odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.

93. V § 74 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:

�(6) Pri mimoriadnom pový�ení do vy��ej hodnosti
alebo mimoriadnom vymenovaní do prvej dôstojníckej
hodnosti neplatia ustanovenia § 37 ods. 1 písm. a)
a b).�

Doteraj�í odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 7.

94. Doteraj�í text § 80 sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòajú sa odseky 2 a 3, ktoré znejú:

�(2) Za deò ulo�enia disciplinárneho opatrenia sa po-
va�uje deò oznámenia rozhodnutia o ulo�ení discipli-
nárneho opatrenia.

(3) Ak prvostupòové rozhodnutie o ulo�ení discipli-
nárneho opatrenia bolo zru�ené a vec bola vrátená slu-
�obnému orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, na nové
prerokovanie a rozhodnutie pod¾a § 154a ods. 6 zaèína
plynú� nová 60 dòová lehota na ulo�enie disciplinárne-
ho opatrenia v tej istej veci, a to odo dòa právoplatnosti
druhostupòového rozhodnutia o zru�ení a vrátení veci
príslu�nému slu�obnému orgánu.�.

95. V § 81 sa na konci pripája táto veta:
�Ustanovenia § 80 ods. 2 a 3 platia rovnako.�.
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96. V nadpise § 86 sa vypú��a slovo �tý�denného�.

97. § 86 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
�(4) Vykonávanie slu�obných èinností príslu�níkov

s nerovnomerne rozvrhnutým slu�obným èasom sa
rozvrhuje spravidla na obdobie jedného mesiaca. S plá-
novaným rozvrhom slu�obného èasu musí by� príslu�-
ník oboznámený najneskôr tri dni pred zaèiatkom ka-
lendárneho mesiaca. Vo výnimoèných prípadoch mô�e
nadriadený urèi� nástup na vykonávanie slu�by aj
v èase krat�om ako tri dni pred plánovaným nástupom
na vykonávanie �tátnej slu�by.�.

98. V § 88 ods. 1 sa vypú��a slovo �tý�denný�.

99. V § 90 ods. 1 sa vypú��a slovo �tý�denný�.

100. V § 91 ods. 1 sa vypú��a slovo �tý�denného�.

101. V § 92 ods. 1 sa vypú��a slovo �tý�denný� a na
konci sa pripája táto veta: �Slu�obnú pohotovos� v �tát-
nej slu�be nemo�no príslu�níkovi nariadi� alebo s ním
dohodnú� poèas dovolenky.�.

102. V § 92 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
�Odvolanie proti personálnemu rozkazu o zaradení do
plánu vyrozumenia a zvozu alebo o vyradení z plánu vy-
rozumenia a zvozu nemá odkladný úèinok.�.

103. V § 93 odsek 2 znie:
�(2) Príslu�ník, ktorý má rozvrhnutý slu�obný èas

pod¾a § 86, má nárok aj na dodatkovú dovolenku v då�-
ke jedného tý�dòa. Ak príslu�ník mal takto rozvrhnutý
slu�obný èas len èas� roka, patrí mu pomerná èas� do-
datkovej dovolenky. Pomerná èas� dodatkovej dovolen-
ky je jedna dvanástina dodatkovej dovolenky za ka�-
dých 22 dní, poèas ktorých mal príslu�ník takto
rozvrhnutý slu�obný èas.�.

104. V § 93 odsek 4 znie:
�(4) Ak dovolenku èerpá príslu�ník s nerovnomerne

rozvrhnutým slu�obným èasom, patrí mu to¾ko dní do-
volenky, ko¾ko ich na jeho dovolenku pripadá v celoroè-
nom priemere.�.

105. V § 98 ods. 10 sa slová �§ 60 ods. 1 písm. c) a § 60
ods. 2 písm. b)� nahrádzajú slovami �§ 60 ods. 2 a § 63
ods. 1 písm. f)�.

106. V § 110 ods. 1 sa za slovo �sume� vkladá slovo
�priznaného�.

107. V § 111 ods. 2 sa slová �písomného hodnotenia
vykonávania �tátnej slu�by príslu�ným nadriadeným�
nahrádzajú slovami �odôvodneného písomného návr-
hu príslu�ného nadriadeného. So schváleným písom-
ným návrhom sa príslu�ník oboznámi.�.

108. V § 112 odsek 1 znie:
�(1) Príslu�níkovi patrí hodnostný príplatok pod¾a

dosiahnutej hodnosti:
hodnos� hodnostný príplatok

v Sk mesaène
rotmajster 2 450
nadrotmajster 2 650
podpráporèík 2 950
práporèík 3 150

nadpráporèík 3 350
podporuèík 2 950
poruèík 3 150
nadporuèík 3 350
kapitán 3 550
major 3 750
podplukovník 3 950
plukovník 4 150
generál 4 350.�.

109. V § 117 sa vypú��a slovo �tý�denný�.

110. V § 125 ods. 2 sa prvé slovo �tý�denný� nahrádza
slovom �urèený� a vypú��a sa druhé slovo �tý�denný�.

111. V § 128 odsek 4 znie:
�(4) Tarifný plat vo vy��om platovom stupni a zvý�e-

ný tarifný plat pod¾a § 108 ods. 2 patrí príslu�níkovi od
prvého dòa mesiaca, v ktorom pod¾a § 105 dosiahol po-
èet rokov praxe potrebný na postup do vy��ieho plato-
vého stupòa alebo mu vznikol nárok na zvý�ený tarifný
plat.�.

112. V § 133 ods. 1 sa slovo �Príslu�níkovi� nahrádza
slovami �Bývalému príslu�níkovi� a slová �a ktorý do-
siahol vek 50 rokov a jeho slu�obný pomer sa skonèil
preto, �e pod¾a rozhodnutia príslu�nej lekárskej komi-
sie stratil dlhodobo zo zdravotných dôvodov spôsobi-
los� vykonáva� doteraj�iu funkciu alebo akúko¾vek inú
funkciu v zbore, ktorej vykonávanie by nebolo na ujmu
jeho zdravia alebo sa jeho slu�obný pomer skonèil od-
volaním pod¾a § 60 ods. 2,� sa nahrádzajú slovami
�a jeho slu�obný pomer sa skonèil pod¾a § 63 ods. 1
písm. f)� a slová �sociálneho zabezpeèenia� sa nahrá-
dzajú slovami �sociálneho poistenia�.

113. V § 133 ods. 2 sa za slovo �patrí� vkladá slovo
�bývalému�.

114. § 133 sa dopåòa odsekmi 4 a� 6, ktoré znejú:
�(4) Suma vyrovnávacieho príspevku priznaného

rozhodnutím sa zvy�uje o rovnaké percento, ako sa
v príslu�nom roku zvý�i stupnica platových taríf prí-
slu�níka, a to s úèinnos�ou k tomu istému dòu, ako na-
dobudlo úèinnos� zvý�enie stupnice platových taríf prí-
slu�níka.

(5) Bývalému príslu�níkovi nepatrí vyrovnávací prí-
spevok, ak sa jeho slu�obný pomer skonèil pod¾a § 63
ods. 1 písm. f) z dôvodu úrazu, ktorý nebol pracovným
úrazom. Ak ide o prípad hodný osobitného zrete¾a,
o priznaní vyrovnávacieho príspevku bývalému prí-
slu�níkovi mô�e rozhodnú� minister.

(6) Na priznanie, zvý�enie a zní�enie sumy vyrovná-
vacieho príspevku alebo na jeho vrátenie sa pou�ijú
§ 168 ods. 3 a� 9 a § 170 ods. 3 a 4 primerane.�.

115. Za § 133 sa vkladá § 133a, ktorý vrátane nadpi-
su znie:

�§ 133a

Úmrtné

Ak zanikne slu�obný pomer príslu�níka úmrtím ale-
bo vyhlásením za màtveho, má pozostalý man�el nárok
na úmrtné vo vý�ke odchodného, na ktoré by mal prí-
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slu�ník v èase úmrtia alebo vyhlásenia za màtveho ná-
rok. Ka�dé pozostalé nezaopatrené die�a24a) po zomre-
tom alebo vyhlásenom za màtveho má nárok na úmrtné
v sume jedného mesaèného slu�obného platu príslu�-
níka.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 24a znie:
�24a) § 3 zákona è. 600/2003 Z. z. o prídavku na die�a a o zmene

a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.�.

116. V § 134 sa vypú��a odsek 1.

Súèasne sa zru�uje oznaèenie odseku 2.

117. Za § 134 sa vkladá § 134a, ktorý znie:

�§ 134a

(1) Príslu�ník nezodpovedá za �kodu,
a) ktorá vyplýva z rizika riadneho vykonávania �tátnej

slu�by,
b) ktorú spôsobil pri odvracaní �kody hroziacej na ma-

jetku alebo nebezpeèenstva priamo hroziaceho �ivo-
tu alebo zdraviu, ak tento stav sám úmyselne nevy-
volal a ak si poèínal spôsobom primeraným
okolnostiam,

c) ktorú spôsobil pri plnení rozkazu, nariadenia, príka-
zu alebo pokynu jeho nadriadeného v rozpore so v�e-
obecne záväznými právnymi predpismi a nadriade-
ný na splnení tohto rozkazu, nariadenia, príkazu
alebo pokynu trval, hoci ho príslu�ník na tento roz-
por písomne upozornil. Písomné upozornenie sa ne-
vy�aduje, ak hrozí nebezpeèenstvo z ome�kania.

(2) Ak �kodu z nedbanlivosti spôsobil príslu�ník pri
dopravnej nehode, mo�no v osobitne odôvodnených
prípadoch od vymáhania náhrady �kody celkom upus-
ti�, najmä ak do�lo k dopravnej nehode pri zásahu ale-
bo bezprostredne po òom alebo pri s�a�ených podmien-
kach a ak ide o prvé zavinenie príslu�níka.�.

118. § 137 a� 158 vrátane nadpisov znejú:

�§ 137

Predmet konania

(1) Konanie vo veciach slu�obného pomeru (ïalej len
�konanie�) sa vz�ahuje na veci týkajúce sa slu�obného
pomeru okrem
a) výberového konania do prípravnej �tátnej slu�by

alebo do doèasnej �tátnej slu�by pod¾a § 20,
b) výberového konania na vymenovanie za nadriadené-

ho pod¾a § 49,
c) overovania osobitnej odbornej spôsobilosti pod¾a

§ 25 a� 27,
d) zriaïovania výberovej komisie, zriaïovania skú�ob-

nej komisie, zriaïovania poradnej komisie, zriaïo-
vania disciplinárnej komisie, zriaïovania komisie
pod¾a § 41 ods. 1 a iných poradných orgánov zriaïo-
vaných pod¾a tohto zákona alebo slu�obných pred-
pisov,

e) slu�obnej cesty pod¾a § 56 a 57,
f) priznávania zlo�iek slu�obného príjmu pod¾a § 103,

peòa�nej náhrady za slu�obnú pohotovos� a peòa�-
nej náhrady za pohotovos� pod¾a § 122,

g) priznávania príplatku k náhrade príjmu, príplatku
k nemocenskému, príplatku k o�etrovnému pod¾a
§ 163 a príplatku k materskému pod¾a § 164.

(2) V konaní sa postupuje pod¾a tohto zákona.

§ 138

Vecná príslu�nos�

V konaní v prvom stupni koná a rozhoduje slu�obný
orgán, ktorým je
a) minister vo vz�ahu k prezidentovi zboru a v rozsahu

urèenom v tomto zákone aj voèi inému príslu�níkovi,
b) prezident zboru vo vz�ahu k príslu�níkovi zaradené-

mu na prezídiu zboru a ním riadenom zariadení ok-
rem Hasièského a záchranného útvaru hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, k riadite¾ovi
krajského riadite¾stva zboru, velite¾ovi Hasièského
a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy a v rozsahu urèenom v tomto
zákone aj voèi inému príslu�níkovi,

c) riadite¾ krajského riadite¾stva zboru vo vz�ahu k prí-
slu�níkovi zaradenému na krajskom riadite¾stve
zboru a ním zriadenom pracovisku, k riadite¾ovi ok-
resného riadite¾stva zboru a k príslu�níkovi zarade-
nému na okresnom riadite¾stve zboru,

d) velite¾ Hasièského a záchranného útvaru hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo vz�ahu
k príslu�níkovi zaradenému na Hasièskom a zá-
chrannom útvare hlavného mesta Slovenskej repub-
liky Bratislavy,

e) lekárska komisia pod¾a § 17 ods. 3.

§ 139

Úèastník konania

Úèastníkom konania je
a) príslu�ník,
b) bývalý príslu�ník,
c) pozostalý po príslu�níkovi, ak sa má kona� o jeho

práve, právom chránenom záujme alebo o jeho po-
vinnosti.

§ 139a

Zastúpenie

Úèastník konania sa mô�e da� v konaní zastúpi�. Na
zastupovanie sa vz�ahuje osobitný predpis.25)

§ 140

Zaèatie konania

(1) Konanie sa zaèína na návrh úèastníka konania
alebo na podnet slu�obného orgánu.

(2) Konanie je zaèaté dòom, keï je návrh úèastníka
konania doruèený slu�obnému orgánu príslu�nému vo
veci rozhodnú�.

(3) Ak sa konanie zaèína na podnet slu�obného orgá-
nu, je konanie zaèaté dòom, keï slu�obný orgán prí-
slu�ný vo veci rozhodnú� vykonal voèi úèastníkovi ko-
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nania prvý úkon. O zaèatí konania slu�obný orgán
upovedomí v�etkých známych úèastníkov konania.

§ 141

Postup v konaní

(1) Slu�obný orgán postupuje pred vydaním rozhod-
nutia tak, aby bol spo¾ahlivo zistený stav veci. Na tento
úèel je povinný obstara� si podklady potrebné na roz-
hodnutie.

(2) Slu�obný orgán pri posudzovaní veci objasòuje
v�etky rozhodujúce okolnosti bez oh¾adu na to, èi sved-
èia v prospech alebo v neprospech úèastníka konania.

(3) Slu�obný orgán postupuje v konaní v súlade so
v�eobecne záväznými právnymi predpismi a slu�obný-
mi predpismi.

(4) Slu�obný orgán postupuje v konaní v úzkej súèin-
nosti s úèastníkom konania, je povinný mu umo�ni�,
aby mohol svoje práva a záujmy úèinne obhajova�, naj-
mä sa vyjadri� k podkladu rozhodnutia a uplatni� svoje
návrhy.

(5) Slu�obný orgán je povinný dba� na to, aby kona-
nie prebiehalo hospodárne a bez zbytoèných prie�ahov
v konaní.

(6) Úèastník konania je povinný postupova� v konaní
tak, aby nes�a�oval a neodôvodnene nepredl�oval ko-
nanie.

(7) Slu�obný orgán nariadi ústne pojednávanie
a) v disciplinárnom konaní pod¾a § 79 a� 83, alebo
b) ak to vy�aduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje

k jej objasneniu.
Ak sa má pri ústnom pojednávaní uskutoèni� obhliad-
ka, uskutoèòuje sa ústne pojednávanie spravidla na
mieste obhliadky.

(8) Ústne pojednávanie je neverejné, ak tento zákon
alebo slu�obný orgán neustanoví inak.

(9) Ak je to potrebné, slu�obný orgán urèí na vykona-
nie úkonu v konaní primeranú lehotu, ak ju neustano-
vuje tento zákon alebo osobitný zákon.

§ 142

Podanie

(1) Podanie mo�no urobi� písomne alebo ústne do zá-
pisnice alebo elektronickými prostriedkami podpísané
zaruèeným elektronickým podpisom pod¾a osobitného
zákona.25a) Podanie mo�no urobi� aj telegraficky alebo
telefaxom; také podanie obsahujúce návrh vo veci tre-
ba doplni� písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr
do troch pracovných dní.

(2) Podanie sa posudzuje pod¾a jeho obsahu. Z poda-
nia musí by� zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka
a èo úèastník konania navrhuje. Podanie musí by� pod-
písané a oznaèené dátumom podania. Tento zákon ale-
bo v�eobecne záväzný právny predpis mô�e ustanovi�
aj ïal�ie nále�itosti podania.

(3) Podanie sa podáva na vecne príslu�nom a miestne
príslu�nom slu�obnom orgáne.

(4) Ak podanie nemá v�etky predpísané nále�itosti,
slu�obný orgán úèastníka konania vyzve, aby ich v ur-
èenej lehote doplnil; súèasne ho pouèí, �e inak konanie
zastaví.

(5) Slu�obný orgán na �iados� úèastníka konania po-
tvrdí prijatie podania.

§ 143

Zápisnica

(1) O ústnych podaniach a dôle�itých úkonoch v ko-
naní, najmä o ústnom pojednávaní, o vykonaných dô-
kazoch, o vyjadreniach úèastníka konania a o hlasova-
ní sa vyhotovuje zápisnica.

(2) Zo zápisnice musí by� najmä zrejmé, kto, kde
a kedy konanie uskutoèòoval, predmet konania, ktoré
osoby sa na òom zúèastnili, ako konanie prebiehalo,
aké návrhy boli podané a aké opatrenia boli prijaté.
V zápisnici o hlasovaní sa uvedie aj návrh na výrok roz-
hodnutia a výsledok hlasovania.

(3) Zápisnicu po preèítaní podpisujú v�etci príslu�-
níci slu�obného orgánu alebo zamestnanci slu�obného
orgánu, ktorí konanie uskutoèòujú a pod¾a povahy veci
aj úèastník konania, ako aj osoba, ktorá sa na konaní
zúèastnila. V zápisnici sa uvedie odopretie podpisu zá-
pisnice, dôvody odopretia podpisu a námietky proti ob-
sahu zápisnice.

§ 144

Postúpenie

Ak úèastník konania urobil podanie na slu�obný or-
gán, ktorý nie je vecne príslu�ný a miestne príslu�ný vo
veci rozhodnú�, tento orgán je povinný podanie bez zby-
toèného odkladu postúpi� príslu�nému slu�obnému
orgánu a upovedomi� o tom úèastníka konania.

Vylúèenie pr ís lu�níka slu�obného orgánu
alebo zamestnanca slu�obného orgánu

§ 144a

Príslu�ník slu�obného orgánu alebo zamestnanec
slu�obného orgánu, ktorý konanie uskutoèòuje, je vy-
lúèený z prejednávania a rozhodovania vo veci, ak
a) so zrete¾om na jeho pomer k veci, k úèastníkovi ko-

nania alebo k jeho zástupcovi mo�no ma� pochyb-
nos� o jeho nepredpojatosti,

b) v tej istej veci uskutoèòoval konanie v prvom stupni.

§ 144b

Vylúèenie z prejednávania a rozhodovania vo veci sa
nevz�ahuje na
a) bezprostredne nadriadeného vykonávajúceho slu-

�obné hodnotenie príslu�níka pod¾a § 40 a� 44,
b) vedúceho slu�obného úradu,
c) predsedu lekárskej komisie,
d) predsedu hlavnej lekárskej komisie.
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§ 144c

Úèastník konania oznámi slu�obnému orgánu sku-
toènosti nasvedèujúce vylúèenie príslu�níka slu�obné-
ho orgánu alebo zamestnanca slu�obného orgánu, kto-
rý konanie uskutoèòuje, len èo sa o nich dozvie.
Úèastník konania je povinný návrh na vylúèenie odô-
vodni�, inak naò slu�obný orgán neprihliadne.

§ 144d

(1) Len èo sa príslu�ník slu�obného orgánu alebo za-
mestnanec slu�obného orgánu, ktorý konanie usku-
toèòuje, dozvie o skutoènostiach nasvedèujúcich jeho
vylúèenie, oznámi to bez me�kania vedúcemu slu�ob-
ného úradu, èlen lekárskej komisie predsedovi lekár-
skej komisie a èlen hlavnej lekárskej komisie predsedo-
vi hlavnej lekárskej komisie.

(2) Predpojatý príslu�ník slu�obného orgánu alebo
zamestnanec slu�obného orgánu, ktorý konanie usku-
toèòuje, mô�e urobi� iba také úkony, ktoré nepripú��a-
jú odklad, a to iba za predpokladu, �e takýto úkon ne-
mô�e urobi� iný nepredpojatý príslu�ník slu�obného
orgánu alebo zamestnanec slu�obného orgánu, ktorý
konanie uskutoèòuje. Úkonom nepripú��ajúcim od-
klad nie je vydanie rozhodnutia vo veci samej.

§ 144e

(1) O tom, èi je príslu�ník slu�obného orgánu alebo
zamestnanec slu�obného orgánu, ktorý konanie usku-
toèòuje, z konania vylúèený, rozhoduje vedúci slu�ob-
ného úradu, ak ide o èlena lekárskej komisie predseda
lekárskej komisie a ak ide o èlena hlavnej lekárskej ko-
misie predseda hlavnej lekárskej komisie.

(2) Proti rozhodnutiu o vylúèení príslu�níka slu�ob-
ného orgánu alebo zamestnanca slu�obného orgánu
nemo�no poda� samostatné odvolanie.

(3) Ak sa rozhodlo, �e príslu�ník slu�obného orgánu
alebo zamestnanec slu�obného orgánu, ktorý konanie
uskutoèòuje, je vylúèený z konania, urobí vedúci slu-
�obného úradu, predseda lekárskej komisie alebo
predseda hlavnej lekárskej komisie opatrenie potrebné
na zabezpeèenie riadneho uskutoènenia ïal�ieho ko-
nania.

§ 145

Nazeranie do spisu

(1) Úèastník konania a jeho zástupca majú právo na-
zera� do príslu�ného spisu, robi� si z neho výpis, odpis
a vyhotovi� kópiu spisu s výnimkou zápisnice o hlaso-
vaní alebo dosta� informáciu zo spisu s výnimkou zá-
pisnice o hlasovaní iným spôsobom.

(2) Slu�obný orgán mô�e povoli� nazrie� do spisu
a urobi� si z neho výpis, odpis, mô�e vyhotovi� kópiu
spisu s výnimkou zápisnice o hlasovaní alebo mô�e
poskytnú� informáciu zo spisu s výnimkou zápisnice
o hlasovaní iným spôsobom aj inej osobe, ktorá pre-

uká�e odôvodnenos� svojej po�iadavky. Zákaz poskyt-
nutia zápisnice o hlasovaní sa nevz�ahuje na výkon
oprávnení orgánov èinných v trestnom konaní.

(3) Slu�obný orgán je povinný urobi� opatrenie, aby
sa postupom pod¾a odsekov 1 a 2 nesprístupnila utajo-
vaná skutoènos�,16b) bankové tajomstvo, daòové tajom-
stvo, obchodné tajomstvo alebo neporu�ila zákonom
ulo�ená alebo uznaná povinnos� mlèanlivosti.

(4) Slu�obný orgán umo�òuje vyhotovenie kópie spi-
su za úhradu materiálnych nákladov spojených so zho-
tovením kópií, zadová�ením technických nosièov
a s ich odoslaním.

§ 146

Dokazovanie

(1) Na dokazovanie mo�no pou�i� v�etky prostriedky,
ktorými mo�no spo¾ahlivo zisti� stav veci a ktoré sú
v súlade so v�eobecne záväznými právnymi predpismi.
Dôkazom je v�etko, èo mô�e prispie� k spo¾ahlivému
zisteniu stavu veci, najmä vyjadrenie úèastníka kona-
nia, výpoveï svedka, odborný posudok, znalecký posu-
dok, listina a obhliadka.

(2) Úèastník konania je povinný navrhnú� na podpo-
ru svojich tvrdení dôkaz, ktorý mu je známy.

(3) Vykonávanie dôkazu patrí slu�obnému orgánu.
Slu�obný orgán rozhodne, ktoré z dôkazov sa vykonajú.
Slu�obný orgán je povinný vykona� aj iný dôkaz, ne�
aký bol úèastníkom konania navrhnutý, ak je to po-
trebné na spo¾ahlivé zistenie stavu veci.

(4) Slu�obný orgán hodnotí dôkazy pod¾a vlastnej
úvahy, a to ka�dý dôkaz jednotlivo a v�etky dôkazy v ich
vzájomnej súvislosti.

(5) Skutoènos� v�eobecne známu alebo známu slu-
�obnému orgánu z jeho èinnosti netreba dokazova�.

§ 146a

Svedok

(1) Ka�dý je povinný vypoveda� ako svedok; musí vy-
poveda� pravdivo a nesmie niè zamlèa�.

(2) Ako svedok nesmie by� vypoèúvaný ten, kto by
sprístupnil utajovanú skutoènos�,16b) bankové tajom-
stvo, daòové tajomstvo, obchodné tajomstvo alebo po-
ru�il zákonom výslovne ulo�enú alebo uznanú povin-
nos� mlèanlivosti, okrem prípadu, ak by ho tejto
povinnosti zbavil príslu�ný orgán alebo ten, v záujme
koho túto povinnos� má.

(3) Výpoveï mô�e odoprie� ten, kto by òou spôsobil
nebezpeèenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkym
osobám.16)

(4) Slu�obný orgán pouèí svedka pred výsluchom
o mo�nosti odoprie� výpoveï, o jeho povinnosti vypove-
da� pravdivo a niè nezamlèa� a o právnych následkoch
nepravdivej alebo neúplnej výpovede.
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§ 146b

Znalci

Ak je pre odborné posúdenie skutoèností dôle�itých
pre rozhodnutie potrebný znalecký posudok, slu�obný
orgán ustanoví znalca.

§ 146c

Listiny

(1) Slu�obný orgán mô�e ulo�i� úèastníkovi konania
alebo inej osobe, ktorá má listinu potrebnú na vykona-
nie dôkazov, aby ju predlo�il.

(2) Predlo�enie listiny nemo�no �iada� alebo mô�e sa
odoprie� z dôvodov, pre ktoré nesmie by� vypoèúvaný
alebo je oprávnený odoprie� výpoveï svedok.

§ 146d

Obhliadka

(1) Vlastník alebo u�ívate¾ veci je povinný predlo�i�
slu�obnému orgánu predmet obhliadky alebo strpie�
obhliadku na mieste.

(2) Obhliadku nemo�no vykona� alebo mô�e sa odo-
prie� z dôvodov, pre ktoré nesmie by� vypoèúvaný alebo
je oprávnený odoprie� výpoveï svedok.

(3) Na miestnu obhliadku slu�obný orgán prizve
úèastníka konania a toho, kto je oprávnený s predme-
tom obhliadky naklada�.

§ 146e

Èestné vyhlásenie

(1) Slu�obný orgán mô�e namiesto dôkazu pripusti�
èestné vyhlásenie úèastníka konania, ak osobitný zá-
kon neustanovuje inak.

(2) Èestné vyhlásenie slu�obný orgán nepripustí, ak
tomu bráni v�eobecný záujem alebo, ak by tým bola po-
ru�ená rovnos� medzi úèastníkmi konania. Èestným
vyhlásením nemo�no nahradi� znalecký posudok.

(3) V èestnom vyhlásení je úèastník konania povinný
uvies� pravdivé údaje. Slu�obný orgán musí upozorni�
úèastníka konania na právne následky nepravdivého
èestného vyhlásenia.

§ 146f

Predbe�né otázky

(1) Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej u� právo-
platne rozhodol príslu�ný orgán, je slu�obný orgán,
ktorý vo veci koná, takým rozhodnutím viazaný; inak si
slu�obný orgán mô�e o takejto otázke urobi� úsudok
alebo dá príslu�nému orgánu podnet na zaèatie kona-
nia.

(2) Slu�obný orgán si nemô�e ako o predbe�nej otáz-
ke urobi� úsudok o tom, èi a kto spáchal trestný èin,
priestupok alebo iný správny delikt, o osobnom stave
fyzickej osoby alebo o existencii právnickej osoby, ak
patrí o tom rozhodova� súdu.

Zabezpeèenie pr iebehu a úèelu konania

§ 147

Predvolanie

(1) Slu�obný orgán mô�e predvola� osobu, ktorej
osobná úèas� pri prejednávaní veci je nevyhnutná.

(2) V predvolaní slu�obný orgán upozorní na právne
následky nedostavenia sa.

(3) Ak sa úèastník konania ani na opakované predvo-
lanie osobne nedostaví na prejednanie veci, mô�e sa
kona� v jeho neprítomnosti, ak to povaha veci pripú��a.

§ 147a

Predbe�né opatrenia

(1) Slu�obný orgán mô�e pred skonèením konania
v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpeèenie
jeho úèelu
a) ulo�i� úèastníkovi konania, aby nieèo vykonal, nie-

èoho sa zdr�al alebo nieèo strpel,
b) nariadi� zabezpeèenie veci, ktorá sa má znièi� alebo

urobi� nepotrebnou, alebo ktorá je potrebná na vy-
konanie dôkazov.

(2) Slu�obný orgán predbe�né opatrenie zru�í, len èo
pominie dôvod, pre ktorý bolo nariadené; inak stráca
úèinnos� dòom, keï rozhodnutie vo veci nadobudlo
právoplatnos�.

(3) Odvolanie proti rozhodnutiu o predbe�nom opat-
rení nemá odkladný úèinok.

§ 147b

Do�iadanie

Ak slu�obný orgán, ktorý vo veci koná, nemô�e vyko-
na� procesný úkon sám, alebo ak je to úèelné z iných
dôvodov, mô�e o jeho vykonanie do�iada� iný slu�obný
úrad; do�iadaný slu�obný úrad vykoná tento úkon bez-
odkladne. Na príslu�níka alebo zamestnanca do�iada-
ného slu�obného úradu, ktorý bude vykonáva� do�ia-
daný procesný úkon, sa vz�ahujú ustanovenia § 144a
a� 144d.

§ 147c

Poriadkové opatrenia

Toho, kto hrubo ru�í poriadok, mô�e slu�obný orgán
vykáza� z miesta pojednávania; ak je vykázaný úèast-
ník konania, mô�e sa kona� v jeho neprítomnosti.

§ 148

Náklady konania

(1) Náklady konania, ktoré vznikli slu�obnému orgá-
nu, uhrádza tento orgán. Náklady konania, ktoré
vznikli úèastníkovi konania, zná�a úèastník konania.

(2) Slu�obný orgán mô�e úèastníkovi konania, sved-
kovi, znalcovi a tlmoèníkovi ulo�i�, aby nahradili nákla-
dy konania, ktoré vznikli slu�obnému orgánu ich zavi-
nením; mô�e im tie� ulo�i�, aby nahradili náklady,
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ktoré vznikli ich zavinením inému úèastníkovi kona-
nia.

(3) Slu�obný orgán nahradí svedkovi preukázané ho-
tové výdavky a preukázaný u�lý zárobok. Nárok je po-
trebné uplatni� do troch dní po výsluchu, inak zaniká,
o èom musí by� svedok pouèený.

(4) Náklady spojené s predlo�ením listiny alebo
s obhliadkou, ktoré vznikli tomu, kto nie je úèastníkom
konania, uhrádza slu�obný orgán.

(5) Na náhradu hotových výdavkov a na poskytova-
nie odmeny znalcovi a tlmoèníkovi sa vz�ahujú osobit-
né predpisy.26)

§ 148a

Preru�enie konania

(1) Slu�obný orgán konanie preru�í, ak
a) sa zaèalo konanie o predbe�nej otázke,
b) bol úèastník konania vyzvaný, aby v urèenej lehote

doplnil predpísané nále�itosti podania,
c) úèastník konania nemá zákonného zástupcu alebo

ustanoveného opatrovníka, hoci ho má ma�.

(2) Slu�obný orgán mô�e konanie preru�i�, ak to z dô-
le�itého dôvodu navrhne úèastník konania. V rozhod-
nutí je slu�obný orgán povinný urèi� lehotu, na ktorú je
konanie preru�ené.

(3) Proti rozhodnutiu o preru�ení konania sa nemo�-
no odvola�.

(4) Slu�obný orgán v konaní pokraèuje z vlastného
podnetu alebo na podnet úèastníka konania, len èo po-
minuli preká�ky, pre ktoré sa konanie preru�ilo, alebo
uplynula lehota, na ktorú bolo konanie na návrh úèast-
níka konania preru�ené.

(5) Ak je konanie preru�ené, lehoty pod¾a tohto záko-
na neplynú.

§ 149

Zastavenie konania

(1) Slu�obný orgán konanie zastaví, ak
a) zistí, �e ten, kto podal návrh na zaèatie konania, nie

je úèastníkom konania a nejde o konanie, ktoré
mô�e zaèa� slu�obný orgán,

b) úèastník konania vzal svoj návrh na zaèatie konania
spä� a konanie sa netýka iného úèastníka konania,
alebo ostatní úèastníci konania súhlasia so spä�vza-
tím návrhu a nejde o konanie, ktoré mô�e zaèa� slu-
�obný orgán,

c) úèastník konania zomrel alebo bol vyhlásený za màt-
veho a konanie sa týka len tohto úèastníka konania,

d) úèastník konania na výzvu slu�obného orgánu v ur-
èenej lehote nedoplnil predpísané nále�itosti poda-
nia a bol o mo�nosti zastavenia konania pouèený,

e) zistí, �e nie je príslu�ným na konanie a vec nemo�no
postúpi� príslu�nému orgánu,

f) odpadol dôvod konania zaèatého na podnet slu�ob-
ného orgánu,

g) sa v tej istej veci právoplatne rozhodlo a skutkový
stav sa podstatne nezmenil,

h) tak ustanoví osobitný zákon.

(2) Proti rozhodnutiu o zastavení konania pod¾a od-
seku 1 písm. b), c) a f) sa nemo�no odvola�.

(3) Rozhodnutie o zastavení konania pod¾a odseku 1
písm. b) a c) sa iba vyznaèí v spise.

Personálny rozkaz a rozhodnutie

§ 150

V konaní sa rozhoduje
a) personálnym rozkazom pri

1. vymenovaní do hodnosti, okrem vymenovania do
hodnosti pri vzniku slu�obného pomeru pod¾a
§ 21 ods. 3,

2. pový�ení do hodnosti,
3. prepo�ièaní hodnosti,
4. prevelení,
5. ukladaní disciplinárnych odmien pod¾a § 74,
6. zaradení a vyradení príslu�níka do plánu vyrozu-

menia a zvozu pod¾a § 92 ods. 4,
b) rozhodnutím v ostatných prípadoch
(ïalej len �rozhodnutie�).

§ 150a

(1) Slu�obný orgán je povinný umo�ni� úèastníkovi
konania vyjadri� sa pred vydaním rozhodnutia k pod-
kladu rozhodnutia, ako aj k spôsobu jeho zistenia a na-
vrhnú� jeho doplnenie.

(2) Rozhodnutie musí by� v súlade so v�eobecne zá-
väznými právnymi predpismi a slu�obnými predpismi,
musí vychádza� zo spo¾ahlivo zisteného stavu veci a ob-
sahova� výrok, odôvodnenie a pouèenie o odvolaní, ak
nie je ustanovené inak. V písomnom vyhotovení roz-
hodnutia sa tie� uvedie, kto rozhodnutie vydal, dátum
vydania rozhodnutia a oznaèenie úèastníka konania.
Rozhodnutie musí by� podpísané s uvedením hodnosti,
mena, priezviska a funkcie toho, kto ho vydal, opatrené
odtlaèkom peèiatky so �tátnym znakom Slovenskej re-
publiky a oznámené úèastníkovi konania.

(3) Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením
ustanovení v�eobecne záväzného právneho predpisu,
pod¾a ktorého bolo rozhodnuté, a rozhodnutie o nákla-
doch konania. Ak sa v rozhodnutí ukladá povinnos� na
plnenie, ustanoví sa pre òu rozsah plnenia a lehota.

(4) V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré sku-
toènosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvaha-
mi bol vedený slu�obný orgán pri hodnotení dôkazov,
ako pou�il správnu úvahu pri pou�ití právnych predpi-
sov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal
s návrhmi a námietkami úèastníka konania a s jeho vy-
jadreniami k podkladom rozhodnutia. Odôvodnenie
nie je potrebné, ak sa v�etkým úèastníkom konania vy-
hovuje v plnom rozsahu alebo ak sa priznáva nárok,
ktorý príslu�níkovi vznikol zo zákona.

(5) Pouèenie o odvolaní obsahuje údaj, èi je rozhod-
nutie koneèné, alebo èi sa mo�no proti nemu odvola�,
v akej lehote a u ktorého príslu�ného slu�obného orgá-
nu.

(6) Chyby v písaní, poèítaní a iné zrejmé nesprávnos-
ti v písomnom vyhotovení rozhodnutia slu�obný orgán
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aj bez návrhu opraví a vyrozumie o tom úèastníka ko-
nania.

§ 151

Lehota na rozhodnutie

V jednoduchých veciach, najmä ak mo�no rozhodnú�
na základe dokladov predlo�ených úèastníkom kona-
nia, je potrebné rozhodnú� bez zbytoèného odkladu.
V ostatných veciach je potrebné rozhodnú� do 30 dní od
zaèatia konania; v osobitne zlo�itých veciach do 60 dní
od zaèatia konania. Ak nemo�no vzh¾adom na povahu
veci rozhodnú� ani v tejto lehote, mô�e ju primerane
predå�i� orgán, ktorý je príslu�ný na rozhodovanie o od-
volaní (ïalej len �odvolací orgán�) . Ak slu�obný orgán
nemô�e rozhodnú� do 30 dní, prípadne do 60 dní, je po-
vinný o tom úèastníka konania s uvedením dôvodov
upovedomi�.

§ 152

Oznámenie rozhodnutia

(1) Rozhodnutie sa úèastníkovi konania oznamuje
doruèením písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia
do vlastných rúk. Deò doruèenia rozhodnutia je dòom
jeho oznámenia, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Úèastníkovi konania, ktorý je prítomný, sa mô�e
rozhodnutie oznámi� ústnym vyhlásením. O ústnom
vyhlásení sa vyhotoví zápisnica. Deò ústneho vyhláse-
nia rozhodnutia je dòom oznámenia rozhodnutia len
vtedy, ak sa prítomný úèastník konania vzdal nároku
na doruèenie písomného vyhotovenia rozhodnutia. Zá-
pisnicu o oznámení rozhodnutia ústnym vyhlásením
podpí�u v�etci úèastníci konania. Uvedie sa v nej aj dá-
tum ústneho vyhlásenia rozhodnutia.

§ 152a

Doruèovanie do vlastných rúk

(1) Dôle�ité písomnosti v konaní, najmä rozhodnu-
tia, sa doruèujú do vlastných rúk úèastníkovi konania
alebo osobe, ktorá sa preuká�e jeho splnomocnením na
preberanie zásielok.

(2) Slu�obný orgán písomnosti doruèuje úèastníkovi
konania v slu�obnom úrade, v mieste vykonávania
�tátnej slu�by, v jeho byte alebo kdeko¾vek bude zastih-
nutý. Ak to nie je mo�né, mo�no písomnos� doruèi�
po�tou. Písomnos� doruèovaná po�tou sa zasiela na
poslednú známu adresu úèastníka konania ako dopo-
ruèená zásielka s doruèenkou a poznámkou �do vlast-
ných rúk�.

(3) Ak nebol úèastník konania, ktorému sa doruèuje
písomnos� do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa
v mieste doruèenia zdr�iava, doruèovate¾ ho vhodným
spôsobom upovedomí, �e písomnos� príde znovu doru-
èi� v urèený deò a hodinu. Ak nový pokus o doruèenie
zostane bezvýsledný, doruèovate¾ ulo�í písomnos� na
po�te a úèastníka konania o tom vhodným spôsobom
upovedomí. Ak si úèastník konania nevyzdvihne pí-
somnos� do troch dní od ulo�enia, posledný deò tejto

lehoty sa pova�uje za deò doruèenia, aj keï sa úèastník
konania o ulo�ení nedozvedel.

(4) Ak úèastník konania bezdôvodne odoprel písom-
nos� prija�, je doruèená dòom, keï sa jej prijatie odo-
prelo; na to musí doruèovate¾ adresáta upozorni�.

§ 153

Právoplatnos� a vykonate¾nos� rozhodnutia

(1) Rozhodnutie, proti ktorému sa nemo�no odvola�,
je právoplatné.

(2) Rozhodnutie je vykonate¾né, ak
a) sa proti nemu nemo�no odvola� alebo poda� rozklad

a bezvýsledne uplynula lehota na plnenie, alebo
b) odvolanie alebo rozklad nemá odkladný úèinok.

(3) Na výkon rozhodnutia sa vz�ahuje osobitný pred-
pis.27)

PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA

Odvolacie konanie

§ 154

(1) Proti rozhodnutiu mô�e úèastník konania poda�
odvolanie do 15 dní odo dòa oznámenia rozhodnutia,
ak zákon neustanovuje inak, alebo ak sa úèastník ko-
nania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice ne-
vzdal.

(2) Ak úèastník v dôsledku nesprávneho pouèenia,
alebo preto, �e nebol pouèený vôbec, podal odvolanie po
uplynutí lehoty ustanovenej týmto zákonom, predpo-
kladá sa, �e ho podal vèas, ak tak urobil najneskôr do
troch mesiacov odo dòa, keï mu bolo rozhodnutie
oznámené.

(3) Odvolací orgán mô�e odpusti� zme�kanie lehoty,
ak k nemu do�lo zo záva�ných dôvodov a úèastník ko-
nania o to po�iada do 15 dní odo dòa, keï pominul dô-
vod zme�kania, a zároveò podá odvolanie.

(4) Úèastník konania podáva odvolanie slu�obnému
orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

(5) Úèastník konania mô�e odvolanie vzia� spä�, kým
sa o òom nerozhodlo. Ak úèastník konania vzal odvola-
nie spä�, nemô�e znova poda� odvolanie.

(6) Vèas podané odvolanie má odkladný úèinok, ak
tento zákon neustanovuje inak.

(7) Ak to vy�aduje naliehavý v�eobecný záujem alebo
ak je nebezpeèenstvo, �e odkladom výkonu rozhodnu-
tia utrpí úèastník konania alebo niekto iný nenahradi-
te¾nú ujmu, mô�e slu�obný orgán odkladný úèinok vy-
lúèi�; naliehavos� treba riadne odôvodni�. Odkladný
úèinok nemo�no vylúèi�, ak tak ustanovuje osobitný
zákon.

(8) Proti rozhodnutiu o vylúèení odkladného úèinku
sa nemo�no odvola�.

§ 154a

(1) Slu�obný orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie
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vydal, upovedomí ostatných úèastníkov konania o ob-
sahu podaného odvolania, vyzve ich, aby sa k nemu vy-
jadrili a pod¾a potreby doplní konanie vykonaním novo-
navrhnutých dôkazov.

(2) Slu�obný orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie
vydal, mô�e o odvolaní sám rozhodnú�, ak odvolaniu
v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka
iného úèastníka konania ako odvolate¾a, alebo ak s tým
ostatní úèastníci konania súhlasia. Ak tak neurobí, je
povinný bez zbytoèného odkladu, najneskôr v�ak do
30 dní odo dòa doruèenia odvolania, predlo�i� odvola-
nie spolu s výsledkami doplneného konania a so spiso-
vým materiálom odvolaciemu orgánu. O tejto skutoè-
nosti upovedomí úèastníka konania.

(3) Odvolacím orgánom je orgán najbli��ie nadria-
dený slu�obnému orgánu, ktorý napadnuté rozhodnu-
tie vydal. Ustanovenie § 17 ods. 3 týmto nie je dotknuté.

(4) Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnu-
tie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doteraj�ie ko-
nanie doplní, prípadne zistené chyby odstráni. Odvola-
cí orgán je povinný rozhodnú� o odvolaní najneskôr do
60 dní odo dòa doruèenia odvolania prvostupòovému
orgánu, a to po predchádzajúcom prerokovaní v porad-
nej odvolacej komisii.

(5) Prerokovanie odvolania v poradnej odvolacej ko-
misii pod¾a odseku 4 sa nevz�ahuje na hlavnú lekársku
komisiu.

(6) Ak sú na to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie
zmení alebo zru�í, inak odvolanie zamietne a rozhod-
nutie potvrdí.

(7) Odvolací orgán rozhodnutie zru�í a vec vráti slu-
�obnému orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, na nové
prerokovanie a rozhodnutie, ak je to vhodnej�ie najmä
z dôvodu rýchlosti alebo hospodárnosti. Slu�obný or-
gán, ktorý rozhodnutie vydal, je viazaný právnym názo-
rom odvolacieho orgánu.

(8) Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní
sa nemo�no odvola�.

(9) Odvolací orgán je povinný preskúma� i one-
skorené odvolanie z toho h¾adiska, èi neodôvodòuje ob-
novu konania alebo zmenu, alebo zru�enie rozhodnu-
tia mimo odvolacieho konania.

(10) Ustanovenia § 137 a� 152a sa primerane vz�a-
hujú aj na konanie o odvolaní.

(11) Podrobnosti o zlo�ení, èinnosti a hlasovaní po-
radnej odvolacej komisie ustanoví slu�obný predpis,
ktorý vydá ministerstvo.

§ 155

Rozklad

Proti rozhodnutiu ministra, ak nejde o rozhodnutie
o odvolaní, mo�no poda� rozklad. O rozklade rozhoduje
minister na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej
komisie. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemo�no odvo-
la�. Na rozklad a konanie o òom sa primerane vz�ahujú
ustanovenia o odvolaní.

Obnova konania

§ 156

(1) Konanie mo�no obnovi� na návrh úèastníka ko-
nania alebo z podnetu slu�obného orgánu, ak dodatoè-
ne vyjdú najavo nové skutoènosti alebo dôkazy, ktoré
neboli úèastníkovi konania alebo slu�obnému orgánu
bez jeho viny v èase konania známe, nemohol ich uplat-
ni� a ktoré mohli ma� podstatný vplyv na rozhodnutie.

(2) Návrh na obnovu konania sa podáva do troch
mesiacov odo dòa, keï sa úèastník konania alebo slu-
�obný orgán dozvedel o dôvodoch obnovy konania, naj-
neskôr v�ak do troch rokov od nadobudnutia právo-
platnosti rozhodnutia. Zme�kanie lehoty nemo�no
odpusti�.

(3) Po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhod-
nutia mo�no poda� návrh na obnovu konania len vtedy,
ak sa rozhodnutie dosiahlo trestným èinom.

(4) V návrhu na obnovu konania treba uvies� dôvody
obnovy konania a skutoènosti svedèiace o tom, �e ná-
vrh je podaný vèas.

§ 156a

(1) Obnovu konania povolí na návrh úèastníka kona-
nia alebo z vlastného podnetu slu�obný orgán, ktorý vo
veci rozhodol v poslednom stupni.

(2) Proti rozhodnutiu o obnove konania mo�no poda�
odvolanie alebo rozklad. Rozhodnutie o povolení obno-
vy konania má odkladný úèinok, pokia¾ sa napadnuté
rozhodnutie e�te nevykonalo.

§ 156b

(1) Nové konanie vo veci uskutoèní orgán, ktorého
rozhodnutia sa dôvod obnovy konania týka; ak sa dô-
vod obnovy konania týka rozhodnutia orgánu uvedené-
ho v § 138, ako aj odvolacieho orgánu, nové konanie
uskutoèní slu�obný orgán, ktorý konal v prvom stupni.

(2) Novým rozhodnutím vo veci sa pôvodné rozhod-
nutie zru�uje.

(3) Proti novému rozhodnutiu vo veci mo�no poda�
odvolanie alebo rozklad.

§ 157

Preskúmanie rozhodnutia
mimo odvolacieho konania

(1) Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, mô�e z vlast-
ného alebo iného podnetu preskúma� odvolací orgán,
a ak ide o rozhodnutie ministra, minister na základe
návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie.

(2) Orgán uvedený v odseku 1 rozhodnutie zru�í
alebo zmení, ak bolo vydané v rozpore so v�eobecne zá-
väznými právnymi predpismi. Pri zru�ení alebo zmene
rozhodnutia dbá na to, aby práva nadobudnuté dobro-
myse¾ne boli èo najmenej dotknuté.
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(3) Pri preskúmavaní rozhodnutia vychádza orgán
uvedený v odseku 1 z právneho stavu a skutkových
okolností v èase vydania rozhodnutia. Nemô�e preto
zru�i� alebo zmeni� rozhodnutie, ak sa po jeho vydaní
dodatoène zmenili rozhodujúce skutkové okolnosti,
z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádzalo.

(4) Právoplatné rozhodnutie mo�no zmeni� alebo zru-
�i� do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti.

(5) Proti rozhodnutiu, ktorým sa zru�uje alebo mení
rozhodnutie mimo odvolacieho konania, mo�no poda�
odvolanie alebo rozklad. Ak príslu�ný orgán oznámil,
�e zaèal preskúmava� rozhodnutie mimo odvolacieho
konania, na preskúmanie a na rozhodnutie o odvolaní
sa nevz�ahuje lehota troch rokov uvedená v odseku 4.

§ 158

Preskúmanie rozhodnutia súdom

(1) Právoplatné rozhodnutie vo veciach slu�obného
pomeru pod¾a tohto zákona je preskúmate¾né sú-
dom.27)

(2) Návrh na preskúmanie právoplatného rozhodnu-
tia vo veciach slu�obného pomeru sa musí poda� do
jedného mesiaca odo dòa doruèenia rozhodnutia odvo-
lacieho orgánu.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 25a, 26 a 27 znejú:
�25a) Zákon è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene

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

26) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a preklada-
te¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhlá�ka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhra-
dách za stratu èasu pre znalcov, tlmoèníkov a prekladate¾ov.

27) Obèiansky súdny poriadok v znení neskor�ích predpisov.�.

119. V § 161 ods. 2 písm. a) sa za slová �a d)� vkladajú
slová �a pod¾a § 132 ods. 2 majú zapoèítaných�.

120. V § 161 ods. 2 písm. b) sa slová �plnia úlohy zbo-
ru najmenej desa� rokov� nahrádzajú slovami �majú
pod¾a § 132 ods. 2 zapoèítaných najmenej desa� rokov�.

121. V § 161 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
�Rekondièný pobyt sa neposkytuje ani tomu príslu�ní-
kovi, ktorému boli preplatené náklady pod¾a odse-
ku 12.�.

122. V § 161 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

�(4) Rekondièný pobyt sa vykonáva internátnym spô-
sobom a ambulantným spôsobom v prípadoch urèe-
ných vo v�eobecne záväznom právnom predpise vyda-
nom pod¾a odseku 14.�.

Doteraj�ie odseky 4 a� 12 sa oznaèujú ako odseky 5
a� 13.

123. V § 161 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12,
ktorý znie:

�(12) Za úèas� na rekondiènom pobyte sa pova�uje aj
absolvovanie kúpe¾nej starostlivosti pod¾a osobitného
predpisu27a) v príslu�nom kalendárnom roku. Slu�obný
úrad na základe písomnej �iadosti príslu�níka a po

predlo�ení príslu�ných dokladov o zúètovaní preplatí
náklady spojené s úèas�ou na kúpe¾nej starostlivosti,
ktoré neboli uhradené na základe verejného zdravotné-
ho poistenia pod¾a osobitného predpisu,27a) a to maxi-
málne za 14 dní trvania kúpe¾nej starostlivosti v kalen-
dárnom roku.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 27a znie:
�27a) § 7 zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostli-

vosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
a o úhradách za slu�by súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti.�.

Doteraj�ie odseky 12 a 13 sa oznaèujú ako odseky 13
a 14.

124. V § 165 odsek 1 znie:
�(1) Bývalý príslu�ník stálej �tátnej slu�by má nárok

na príplatok za �tátnu slu�bu k dôchodku (ïalej len
�príplatok�), ak
a) skonèil stálu �tátnu slu�bu,
b) mu bol priznaný starobný dôchodok, predèasný sta-

robný dôchodok alebo invalidný dôchodok a
c) má pod¾a § 132 ods. 2 zapoèítaných najmenej �es�

rokov.�.

125. V § 165 ods. 2 sa vypú��ajú slová �za �tátnu
slu�bu k dôchodku�.

126. V § 165 ods. 3 sa vypú��ajú slová �za �tátnu
slu�bu� a slová ��tátnemu zamestnancovi� sa nahrá-
dzajú slovami �bývalému príslu�níkovi�.

127. V § 166 vrátane nadpisu sa vypú��ajú slová �za
�tátnu slu�bu k dôchodku�.

128. V nadpise nad § 167 sa vypú��ajú slová �za �tát-
nu slu�bu k dôchodku�.

129. Doteraj�í text § 167 sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekmi 2 a� 4, ktoré znejú:

�(2) Nárok na príplatok k náhrade príjmu, nárok na
príplatok k nemocenskému, nárok na príplatok k ma-
terskému a nárok na príplatok k o�etrovnému vzniká
splnením podmienok ustanovených týmto zákonom na
vznik nároku na tento príplatok.

(3) Príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemo-
censkému, príplatok k materskému a príplatok k o�et-
rovnému sa priznáva a vypláca príslu�níkovi bez jeho
�iadosti a bez vydania rozhodnutia.

(4) Na priznanie, zvý�enie a zní�enie sumy príplat-
kov uvedených v odseku 2 alebo na ich vrátenie sa po-
u�ijú § 168 ods. 3 a� 9 a § 170 primerane.�.

130. V § 168 odsek 1 znie:
�(1) Nárok na príplatok vzniká splnením podmienok

ustanovených v § 165.�.

131. V § 169 odsek 1 znie:
�(1) Príplatok k náhrade príjmu vypláca slu�obný

úrad pozadu za príslu�ný kalendárny mesiac spolu so
slu�obným príjmom.�.

132. V § 169 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

�(2) Príplatok k nemocenskému, príplatok k mater-
skému a príplatok k o�etrovnému vypláca slu�obný
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úrad po predlo�ení potvrdenia Sociálnej pois�ovne
o vý�ke dávky nemocenského poistenia najneskôr vo
výplatnom termíne nasledujúceho mesiaca po predlo-
�ení potvrdenia. Potvrdenie o vý�ke dávky nemocen-
ského poistenia predkladá príslu�ník.�.

Doteraj�ie odseky 2 a� 7 sa oznaèujú ako odseky 3 a� 8.

133. § 185 znie:
�Slu�obný úrad sa mô�e da� zastúpi� pod¾a osobitné-

ho predpisu.25)�.

134. § 186 a� 188 sa vypú��ajú.

135. V § 189 odsek 1 znie:
�(1) Kolektívne vyjednávanie (ïalej len �vyjednáva-

nie�) je proces vyjednávania o
a) podmienkach vykonávania �tátnej slu�by príslu�ní-

kov v rámci ustanovenom týmto zákonom (§ 85
ods. 2, § 93 ods. 1 a § 131),

b) podmienkach a rozsahu poskytovania slu�obného
vo¾na s nárokom na slu�obný plat na nevyhnutne
potrebný èas na odborové vzdelávanie a na vykoná-
vanie funkcie v odborových orgánoch, ktorej vyko-
návanie nevy�aduje dlhodobé uvo¾nenie z plnenia
povinností vyplývajúcich zo �tátnej slu�by, a to
funkcionárom odborového zväzu, ktorí budú urèení
kolektívnou dohodou,

c) sume tvorby sociálneho fondu pod¾a osobitného
predpisu,32) ktorého cie¾om je uzatvorenie kolektív-
nej dohody.33)�.

136. V § 197a sa vypú��a odsek 2.

Doteraj�í odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.

137. Za § 207a sa vkladá § 207b, ktorý znie:

�§ 207b

(1) Konania zaèaté vo veci vymenovania príslu�níka
do �tátnej slu�by, vymenovania èakate¾a do stálej �tát-
nej slu�by alebo preradenia èakate¾a vo funkcii hasiè
na funkciu hasiè záchranár a neskonèené pred 1. ja-
nuárom 2006 sa dokonèia pod¾a doteraj�ích predpisov.

(2) Odpis z registra trestov nie je povinný predlo�i�
príslu�ník zboru, ktorému vznikol slu�obný pomer
pred 1. januárom 2006.

(3) Ak sa prijímacie konanie zaèalo alebo ak výberové
konanie bolo vyhlásené pred 1. januárom 2006, dokon-
èí sa pod¾a predpisov platných do 31. decembra 2005.

(4) Príslu�níkovi, ktorému vznikol nárok na starobný
dôchodok pod¾a osobitného predpisu17aaa) pred 1. janu-
árom 2006, skonèí sa slu�obný pomer najneskôr
31. marca 2006.

(5) Úprava vyrovnávacieho príspevku pod¾a § 133
ods. 4 sa nevz�ahuje na vyrovnávací príspevok právo-
platne priznaný pred 1. januárom 2006.

(6) Príslu�níkovi, ktorému vznikol nárok na prípla-
tok za �tátnu slu�bu k dôchodku pred 1. januárom
2006, zostáva príplatok zachovaný, a to aj v tom prípa-
de, ak e�te nebol vyplácaný.

(7) Príslu�ník, ktorému vznikol slu�obný pomer po-

d¾a § 194a a spåòa podmienky zúèastni� sa rekondièné-
ho pobytu pod¾a § 161 ods. 2 písm. a) alebo b) okrem
podmienky zapoèítania najmenej desiatich rokov pod¾a
§ 132 ods. 2, je povinný sa zúèastni� rekondièného po-
bytu, ak bol k 31. decembru 2002 profesionálnym voja-
kom vojsk civilnej ochrany alebo zamestnancom minis-
terstva poèas najmenej siedmich bezprostredne
predchádzajúcich rokov, a to a� do doby splnenia pod-
mienok zúèastni� sa rekondièného pobytu pod¾a § 161
ods. 2.�.

138. V prílohe è. 3 v 2. bode sa za slovo �zboru� vkla-
dajú slová �a osobitné zariadenie zboru�.

139. V prílohe è. 3 v bode 2.6 sa za slová �velite¾a za-
riadenia� vkladajú slová �alebo zástupca velite¾a oso-
bitného zariadenia�.

140. V prílohe è. 3 v bode 2.7 sa za slová �velite¾ zaria-
denia� vkladajú slová �alebo velite¾ osobitného zariade-
nia�.

141. Príloha è. 4 sa dopåòa bodmi 6 a� 8, ktoré znejú:
�6. Smernica Rady 75/117/EHS z 10. februára 1975

o aproximácii zákonov èlenských �tátov týkajúcich
sa uplatòovania zásady rovnakej odmeny pre mu�ov
a �eny (Ú. v. ES 045, 19. 2. 1975).

7. Smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976
o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania
s mu�mi a �enami pokia¾ ide o prístup k zamestna-
niu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní
a o pracovné podmienky (Ú. v. ES L 39, 14. 2.1976)
v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady
2002/73/ES z 23. septembra 2002 (Ú. v. ES L 269,
5. 10. 2002).

8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2003/88/ES zo 4. novembra 2002 o niektorých as-
pektoch organizácie pracovného èasu (Ú. v. ES
L 299, 18. 11. 2003).�.

142. Slová �zaradi�� alebo �zaradený� vo v�etkých
tvaroch sa v § 13 ods. 3, § 23 ods. 5, § 25 ods. 4, § 29
ods. 3 a 4, § 30 ods. 3, § 39 ods. 1 a v § 40 ods. 4 nahrá-
dzajú slovami �vymenova�� alebo �vymenovaný� v prí-
slu�nom gramatickom tvare.

Èl. II

Zákon è. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení záko-
na è. 580/2003 Z. z. sa dopåòa takto:

V § 42 sa za slovo �ochrany� vkladá èiarka a slová
�Hasièského a záchranného zboru�.

Èl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa spl-
nomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republi-
ky vyhlásil úplné znenie zákona è. 315/2001 Z. z. o Ha-
sièskom a záchrannom zbore, ako vyplýva zo zmien
a doplnení vykonaných zákonom è. 438/2002 Z. z.,
zákonom è. 666/2002 Z. z., zákonom è. 424/2003 Z. z.,
zákonom è. 451/2003 Z. z., zákonom è. 462/2003 Z. z.,
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zákonom è. 180/2004 Z. z., zákonom è. 215/2004 Z. z.,
zákonom è. 365/2004 Z. z., zákonom è. 382/2004 Z. z.,
zákonom è. 729/2004 Z. z. a týmto zákonom.

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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562

Z Á K O N

z 8. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred po�iarmi
v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred po�iarmi
v znení zákona è. 438/2002 Z. z., zákona è. 215/2004
Z. z. a zákona è. 347/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. f) sa vypú��ajú slová �príslu�ní-
kov Hasièského a záchranného zboru (ïalej len �prí-
slu�ník�), zamestnancov a èlenov hasièských jedno-
tiek, protipo�iarnych hliadok a fyzických osôb�.

2. V § 2 sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
�g) objekt je stavba alebo súbor stavieb, zariadení

a priestorov, ktoré sa u�ívajú na úèel, na ktorý boli
urèené.�.

3. V § 2 ods. 2 sa slová �Armády Slovenskej republi-
ky� nahrádzajú slovami �ozbrojených síl Slovenskej re-
publiky (ïalej len �ozbrojené sily�)�.

4. V § 4 písm. e) sa vypú��a slovo �pravidelné�.

5. V § 4 písm. i) sa za slovo �ministerstvo� pripájajú
tieto slová: �a zabezpeèova� odstraòovanie zistených
nedostatkov,�.

6. V § 4 písm. j) sa za slovo �výrobkov� vkladajú slová
�a látok�.

7. V § 4 písm. k) sa za slovo �u�ívaní� vkladá èiarka
a slová �ako aj pri zmene u�ívania stavieb�.

8. § 4 sa dopåòa písmenom p), ktoré znie:
�p) zabezpeèi� v súvislosti s ochranou lesov pred po�iar-

mi najmä spracovanie a udr�iavanie mapových pod-
kladov v súlade so skutkovým stavom, udr�iavanie
ciest a zdrojov vody na hasenie po�iarov v stave
umo�òujúcom uskutoènenie zásahu, ako aj hliad-
kovaciu èinnos� s vhodným systémom spojenia
v èase zvý�eného nebezpeèenstva vzniku po�iaru;
podrobnosti o opatreniach ustanoví v�eobecne zá-
väzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.�.

9. Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:
�6) Zákon è. 264/1999 Z. z. o technických po�iadavkách na vý-

robky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskor�ích predpisov.�.

10. V § 7 písm. c) sa bodka na konci nahrádza slovom
�a�, zároveò sa § 7 dopåòa písmenom d), ktoré znie:

�d) nevlastní, neu�íva alebo neobhospodaruje lesy.�.

11. § 8 sa dopåòa písmenom f), ktoré znie:
�f) zru�i� hasièskú jednotku alebo zní�i� jej poèetný

stav alebo materiálno-technické vybavenie bez pred-
chádzajúceho písomného rozhodnutia krajského
riadite¾stva.�.

12. § 9 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
�(6) Obec mô�e zabezpeèova� plnenie povinností po-

d¾a odseku 5 aj technikom po�iarnej ochrany alebo
�pecialistom po�iarnej ochrany.�.

13. § 10 sa vypú��a.

14. V § 11 odseky 8 a 9 znejú:
� (8) Opravova� a plni� hasiace prístroje a vykonáva�

ich kontrolu mô�u len fyzické osoby, ktoré absolvovali
odbornú prípravu v rozsahu a obsahu ustanovenom
výrobcom, podrobili sa overeniu vedomostí a majú vy-
dané osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti. Ove-
renie odbornej spôsobilosti na opravu, plnenie a kon-
trolu hasiacich prístrojov vykonáva a osobitné
oprávnenie vydáva výrobca, ak má sídlo v niektorom
z èlenských �tátov Európskej únie, alebo jeho splno-
mocnený zástupca v uvedených krajinách na obdobie
piatich rokov. Výrobca, ktorý nemá sídlo na území
èlenských �tátov Európskej únie, urèí na území Slo-
venskej republiky na vykonanie uvedených èinností
svojho splnomocneného zástupcu.

(9) Projektova�, in�talova� a opravova� zariadenia
elektrickej po�iarnej signalizácie, zariadenia na hase-
nie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadenia
na odvod tepla a splodín horenia, stabilné a polostabil-
né hasiace zariadenia a vykonáva� ich kontrolu mô�u
len fyzické osoby, ktoré absolvovali odbornú prípravu
v rozsahu a obsahu ustanovenom výrobcom, podrobili
sa overeniu vedomostí a majú vydané osobitné opráv-
nenie o odbornej spôsobilosti. Overenie odbornej spô-
sobilosti vykonáva a osobitné oprávnenie vydáva vý-
robca, ak má sídlo v niektorom z èlenských �tátov
Európskej únie, alebo jeho splnomocnený zástupca
v uvedených krajinách na obdobie piatich rokov. Vý-
robca, ktorý nemá sídlo na území èlenských �tátov Eu-
rópskej únie, urèí na území Slovenskej republiky na vy-
konanie uvedených èinností svojho splnomocneného
zástupcu.�.

15. V § 11 ods. 12 sa slová �tri roky� nahrádzajú slo-
vami �pä� rokov�.

16. V § 11 sa vypú��a odsek 13.

Doteraj�í odsek 14 sa oznaèuje ako odsek 13.

17. V § 12 ods. 1 sa za slovo �prípravu� vkladajú slová
�technikov po�iarnej ochrany, �pecialistov po�iarnej
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ochrany, preventivárov po�iarnej ochrany obce alebo
zamestnancov a èlenov hasièskej jednotky (§ 30)�.

18. V § 12 ods. 2 sa vypú��ajú písmená a) a b).

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

19. V § 14 sa odsek 1 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
�k) zabezpeèova� plnenie opatrení v súvislosti s ochra-

nou lesov pred po�iarmi, ktoré sú v jej vlastníctve,
správe alebo v u�ívaní; podrobnosti o opatreniach
ustanoví v�eobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.�.

20. V § 14 ods. 2 písm. f) sa slovo �alebo� nahrádza
èiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: �alebo zne-
u�i� linku tiesòového volania�.

21. V § 17 sa odsek 1 dopåòa písmenom p), ktoré znie:
�p) plní úlohy vyplývajúce z èlenstva Slovenskej republi-

ky v Európskej únii v oblasti ochrany pred po�iarmi
a zabezpeèuje koordináciu týchto úloh s príslu�ný-
mi ústrednými orgánmi �tátnej správy.�.

22. V § 17 ods. 2 sa za slovo �po�iarmi� vkladajú slová
�pre technikov po�iarnej ochrany, �pecialistov po�iar-
nej ochrany, preventivárov po�iarnej ochrany obce ale-
bo zamestnancov a èlenov hasièskej jednotky (§ 30)�.

23. § 21 sa dopåòa písmenom m), ktoré znie:
�m) vydáva súhlas a ustanovuje podmienky na usporia-

danie verejných podujatí, na ktorých sa zúèastòuje
väè�í poèet osôb v stavbách, ktoré nie sú na to urèe-
né.�.

24. Doteraj�í text § 23 sa oznaèuje ako odsek 1 a do-
påòa sa odsekom 2, ktorý znie:

�(2) Podrobnosti o obsahu a o lehotách vykonávania
preventívnych protipo�iarnych kontrol ustanoví v�e-
obecne záväzný právny predpis, ktorý vydá minister-
stvo.�.

25. V § 25 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: �ako aj protipo�iarnou kontrolou stavieb urèe-
ných na bývanie, ktoré majú viac ako 8 podla�í alebo
viac ako 64 bytových jednotiek,�.

26. V § 25 ods. 1 písmeno b) znie:
�b) posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb

v rámci územného a stavebného konania z h¾adiska
ich protipo�iarnej bezpeènosti a posudzovaním sta-
vieb v kolaudaènom konaní z h¾adiska splnenia po-
�iadaviek protipo�iarnej bezpeènosti pod¾a schvále-
nej projektovej dokumentácie,�.

27. V § 25 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písme-
no c), ktoré znie:
�c) vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich realizá-

cie z h¾adiska dodr�iavania protipo�iarnej bezpeè-
nosti pod¾a schválenej projektovej dokumentácie,�.

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

28. V § 26 ods. 1 písmeno b) znie:
�b) posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb

v rámci územného a stavebného konania z h¾adiska
ich protipo�iarnej bezpeènosti, ktoré sa majú usku-

toèni� v územných obvodoch dvoch alebo viacerých
krajov a projektovej dokumentácie stavieb, pre ktoré
nie sú upravené zásady protipo�iarnej bezpeènos-
ti,�.

29. V § 26 ods. 1 sa za písmeno b) vkladajú nové pís-
mená c) a d), ktoré znejú:
�c) posudzovaním stavieb v kolaudaènom konaní z h¾a-

diska splnenia po�iadaviek protipo�iarnej bezpeè-
nosti pod¾a schválenej projektovej dokumentácie
stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady protipo-
�iarnej bezpeènosti,

d) vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich realizá-
cie z h¾adiska dodr�iavania protipo�iarnej bezpeè-
nosti pod¾a schválenej projektovej dokumentácie
stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady protipo-
�iarnej bezpeènosti,�.

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

30. V § 26 ods. 2 sa slová �dovozcu alebo výrobcu� na-
hrádzajú slovami �výrobcu alebo distribútora8a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:
�8a) § 2 ods. 1 písm. e) zákona è. 264/1999 Z. z.�.

31. V § 27 písmeno a) znie:
�a) posudzovaním dokumentácie stavieb v rámci územ-

ného a stavebného konania z h¾adiska ich protipo-
�iarnej bezpeènosti, ktoré sa majú uskutoèni�
v územných obvodoch dvoch alebo viacerých okres-
ných riadite¾stiev alebo ktoré si vyhradí z h¾adiska
osobitného hospodárskeho alebo spoloèenského
významu,�.

32. V § 27 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b)
a c), ktoré znejú:

�b) posudzovaním stavieb v kolaudaènom konaní z h¾a-
diska splnenia po�iadaviek protipo�iarnej bezpeè-
nosti pod¾a schválenej projektovej dokumentácie
stavieb, ktoré si vyhradí z h¾adiska osobitného hos-
podárskeho alebo spoloèenského významu,

c) vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich realizá-
cie z h¾adiska dodr�iavania protipo�iarnej bezpeè-
nosti pod¾a schválenej projektovej dokumentácie
stavieb, ktoré si vyhradí z h¾adiska osobitného hos-
podárskeho alebo spoloèenského významu.�.

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

33. V § 27 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f)
a g), ktoré znejú:
�f) kontrolou pripravenosti a akcieschopnosti závodné-

ho hasièského útvaru a jeho materiálno-technic-
kého vybavenia u právnickej osoby a fyzickej oso-
by-podnikate¾a,

g) vykonávaním doh¾adu nad urèenými výrobkami
uvádzanými na trh pod¾a osobitných predpisov.6)�.

34. V § 28 sa slová �§ 25 ods. 1 písm. a), b), e), f), g), h)
a i)� nahrádzajú slovami �§ 25 ods. 1 písm. a), b), c), f),
g), h), i) a j)�.

35. Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:
�9) Zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore

v znení neskor�ích predpisov.�.
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36. V § 30 ods. 4 sa slová �Armády Slovenskej repub-
liky� nahrádzajú slovami �ozbrojených síl�.

37. V § 31 ods. 3 sa za slová �hasièskej jednotky�
vkladajú slová �právnickej osoby alebo fyzickej oso-
by-podnikate¾a�.

38. V § 33 ods. 7 a 8 sa za slovo �èlenov� vkladajú slo-
vá �a zamestnancov�.

39. Poznámka pod èiarou k odkazu 12 znie:
�12) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky

è. 330/1996 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci
v znení neskor�ích predpisov.�.

40. V § 39 ods. 2 sa slová �Armády Slovenskej repub-
liky� nahrádzajú slovami �ozbrojených síl�.

41. V § 40 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

�(3) Základnú prípravu a �pecializovanú prípravu za-
mestnancov hasièských jednotiek vykonáva právnická
osoba alebo fyzická osoba-podnikate¾, ktorá má na túto
èinnos� oprávnenie vydané ministerstvom.�.

Doteraj�ie odseky 3 a� 7 sa oznaèujú ako odseky 4
a� 8.

42. V § 43 ods. 1, § 45 ods. 3, § 48 ods. 1 písm. a)
a v § 66 ods. 1 písm. a) sa slová �Vojsk ministerstva
vnútra, �eleznièného vojska, Zboru väzenskej a justiè-
nej strá�e, Policajného zboru, �elezniènej polície,
Národného bezpeènostného úradu a Slovenskej infor-
maènej slu�by� nahrádzajú slovami �a v stavbách pre
bezpeènos� �tátu,13a) v objektoch Zboru väzenskej
a justiènej strá�e, �elezniènej polície a orgánov colnej
správy okrem colných skladov�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:
�13a) § 139b ods. 9 zákona è. 50/1976 Z. z. v znení zákona

è. 417/2003 Z. z.�.

43. V § 44 ods. 5 sa slová �Armády Slovenskej repub-
liky� nahrádzajú slovami �a zariadeniami ozbrojených
síl�.

44. V poznámke pod èiarou k odkazu 14 sa citácia
�zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 3/1993
Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení
neskor�ích predpisov� nahrádza citáciou �zákon
è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej re-
publiky v znení neskor�ích predpisov� a citácia �zákon
è. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justiènej strá�e� sa
nahrádza citáciou �zákon è. 4/2001 Z. z. o Zbore väzen-
skej a justiènej strá�e v znení neskor�ích predpisov�.

45. V § 48 ods. 1 písm. a) sa slová �vojakov a zamest-
nancov Armády Slovenskej republiky� nahrádzajú slo-
vami �príslu�níkov, �tátnych zamestnancov a zamest-
nancov ozbrojených síl�.

46. V § 49 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
�Ak sa taká pomoc poskytla v záujme fyzickej osoby

na území hlavného mesta Slovenskej republiky Brati-
slavy, výdavky s tým spojené sa uplatòujú na Hasiè-
skom a záchrannom útvare hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy, ak o poskytnutie pomoci po�ia-
dal; tento ich aj uhrádza.�.

47. V § 53 odsek 1 znie:

�(1) Fyzická osoba má nárok na náhradu �kody, kto-
rá jej vznikla pri poskytovaní pomoci pri zdolávaní po-
�iaru alebo pri cvièení hasièskej jednotky. Fyzická oso-
ba uplatòuje právo na náhradu �kody na okresnom
riadite¾stve, prièom ju uhrádza krajské riadite¾stvo; na
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
uplatòuje právo na náhradu �kody na Hasièskom a zá-
chrannom útvare hlavného mesta Slovenskej republi-
ky Bratislavy, ktorý ju aj uhrádza. Ak pomoc poskytla
fyzická osoba v záujme právnickej osoby alebo fyzickej
osoby-podnikate¾a, má krajské riadite¾stvo právo voèi
tejto právnickej osobe alebo fyzickej osobe na náhradu
toho, èo fyzickej osobe poskytlo. Ak pomoc poskytla fy-
zická osoba v záujme právnickej osoby alebo fyzickej
osoby-podnikate¾a, na území hlavného mesta Sloven-
skej republiky Bratislavy má Hasièský a záchranný út-
var hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
právo voèi tejto právnickej osobe alebo fyzickej
osobe-podnikate¾ovi na náhradu toho, èo fyzickej oso-
be poskytol.�.

48. V § 55 ods. 3 sa v druhej vete bodka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: �na území
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa
uplatòuje právo na náhradu �kody na Hasièskom a zá-
chrannom útvare hlavného mesta Slovenskej republi-
ky Bratislavy, ktorý ju aj uhrádza.�.

49. V § 56 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie:

�Ak sa pomoc poskytla v záujme fyzickej osoby na
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratisla-
vy, uplatòuje sa právo na náhradu výdavkov na Hasiè-
skom a záchrannom útvare hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy, ak o poskytnutie pomoci po�ia-
dal; tento ju aj uhrádza.�.

50. V § 59 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

�(3) Krajské riadite¾stvo mô�e ulo�i� pokutu do
500 000 Sk právnickej osobe a fyzickej osobe-pod-
nikate¾ovi, ktorá poru�í povinnos� ustanovenú v tomto
zákone tým, �e
a) nezabezpeèí pripravenos� a akcieschopnos� závod-

ného hasièského útvaru a jeho materiálno-tech-
nické vybavenie,

b) zru�í závodný hasièský útvar, zní�i jeho poèetný
stav alebo jeho materiálno-technické vybavenie bez
predchádzajúceho písomného rozhodnutia krajské-
ho riadite¾stva,

c) nesplní povinnosti vyplývajúce pre òu z opatrení
ulo�ených krajským riadite¾stvom.�.

Doteraj�ie odseky 3 a� 6 sa oznaèujú ako odseky 4
a� 7.

51. V § 61 ods. 3 písmeno b) znie:
�b) po�kodí, odstráni, zneu�ije alebo inak zní�i úèinnos�

po�iarnotechnických zariadení, po�iarnych vodovo-
dov, s�a�uje k nim prístup, bezdôvodne privolá ha-
sièskú jednotku, bezdôvodne vyvolá po�iarny pop-
lach alebo zneu�ije linku tiesòového volania,�.

52. V § 61 sa odsek 4 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
�g) nezabezpeèí plnenie opatrení v súvislosti s ochranou
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lesov pred po�iarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe
alebo v u�ívaní.�.

53. Poznámka pod èiarou k odkazu 24 znie:
�24) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

v znení neskor�ích predpisov.�.

54. Poznámka pod èiarou k odkazu 26 znie:
�26) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky

è. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona è. 455/1991 Zb.
o �ivnostenskom podnikaní (�ivnostenský zákon) v znení ne-
skor�ích predpisov, zákon è. 143/1998 Z. z. o civilnom letec-
tve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskor�ích predpisov, zákon è. 338/2000 Z. z. o vnút-
rozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 580/2003 Z. z. a zákon è. 435/2000 Z. z.
o námornej plavbe v znení zákona è. 581/2003 Z. z.�.

55. Doteraj�í text § 67 sa oznaèuje ako odsek 1 a do-
påòa sa odsekom 2, ktorý znie:

�(2) Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-pod-
nikate¾ov ustanovené v tomto zákone sa nevz�ahujú na
objekty zastupite¾ských úradov Slovenskej republiky
v zahranièí; spôsob zabezpeèenia ochrany pred po�iar-
mi v týchto objektoch ustanoví Ministerstvo zahraniè-

ných vecí Slovenskej republiky po prerokovaní s minis-
terstvom.�.

56. § 73 vrátane nadpisu znie:

�§ 73

Vz�ah zákona k v�eobecným predpisom
o správnom konaní

Na rozhodovanie pod¾a § 25 ods. 1 písm. b) a� d), § 44
ods. 2, § 45 ods. 1, § 46 písm. d) a § 47 tohto zákona sa
nevz�ahujú v�eobecné predpisy o správnom kona-
ní.29)�.

57. Slová �podnikajúca fyzická osoba� vo v�etkých
tvaroch sa v celom texte zákona, v právnych predpisoch
vydaných na jeho vykonanie a v súvisiacich právnych
predpisoch nahrádzajú slovami �fyzická osoba-pod-
nikate¾� v príslu�nom tvare.

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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563

N A R I A D E N I E V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 9. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 320/2003 Z. z.
o monitorovaní urèitých látok a ich rezíduí v �ivých zvieratách a v produktoch �ivoèí�neho

pôvodu v znení neskor�ích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú pod-
mienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slo-
venskej republiky v znení neskor�ích predpisov a na
vykonanie § 3 ods. 2 zákona è. 488/2002 Z. z. o veteri-
nárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov na-
riaïuje:

Èl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 320/2003
Z. z. o monitorovaní urèitých látok a ich rezíduí v �ivých
zvieratách a v produktoch �ivoèí�neho pôvodu v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 483/2003
Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 504/2004
Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 1 sa vypú��a odsek 1. Súèasne sa zru�uje
oznaèenie odseku 2.

2. V § 14 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto
slová: �a v osobitnom predpise,24a)�.

3. V § 14 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto
slová: �a v osobitnom predpise.24a)�.

4. V § 14 odsek 2 znie:
�(2) Referenèné laboratóriá Európskych spoloèen-

stiev sú laboratóriá uvedené v èasti A prílohy è. 6
a v osobitnom predpise.24a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 24a znie:
�24a) Príloha VII èas� I body 1 a� 4 a 6 a� 8 nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady (ES) è. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úrad-
ných kontrolách uskutoèòovaných za úèelom zabezpeèenia
overenia dodr�iavania potravinového a krmivového práva
a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v.
EÚ L 165, 30. 4. 2004).�.

5. V § 30 odsek 2 znie:
�(2) Ak sa pri kontrolách zistí prítomnos� nepovole-

ných látok alebo produktov alebo ak boli prekroèené
maximálne limity rezíduí, postupuje sa pod¾a osobitné-
ho predpisu.45a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 45a znie:
�45a) Èlánky 19 a� 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady

(ES) è. 882/2004 (Ú. v. EÚ L 165, 30. 4. 2004).�.

6. Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:

�§ 31a

Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú
právne akty Európskych spoloèenstiev uvedené v prílo-
he è. 1.�.

7. Príloha è. 1 znie:

�Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 320/2003 Z. z.

Zoznam preberaných a vykonávaných právnych aktov
Európskych spoloèenstiev

1. Smernica Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie urèitých látok a ich rezíduí v �ivých
zvieratách a �ivoèí�nych produktoch a ktorou sa ru�ia smernice 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutia
89/187/EHS a 91/664/EHS (Ú. v. ES L 125, 23. 5. 1996) v znení
Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je zalo�ená Európska únia
(Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003),
nariadenia Rady (ES) è. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 6. 5. 2003).

2. Rozhodnutie Komisie 97/747/ES z 27. októbra 1997 stanovujúce úrovne a frekvencie odberu vzoriek stanovené
smernicou Rady 96/23/ES pre monitorovanie niektorých látok a ich rezíduí v niektorých �ivoèí�nych produktoch
(Ú. v. ES L 303, 6. 11. 1997).

3. Rozhodnutie Komisie 98/179/ES z 23. februára 1998, ktoré stanovuje podrobné pravidlá úradného odberu vzo-
riek na monitorovanie urèitých látok a ich rezíduí v �ivých zvieratách a v �ivoèí�nych výrobkoch (Ú. v. ES L 65, 5. 3.
1998).
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4. Rozhodnutie Komisie 2002/567/ES zo 14. augusta 2002, ktorým sa vykonáva smernica Rady 96/23/ES týkajú-
ca sa vykonávania analytických metód a interpretácie výsledkov (Ú. v. ES L 221, 17. 8. 2002).

5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutoèòo-
vaných za úèelom zabezpeèenia overenia dodr�iavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví
zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30. 4. 2004).�.

8. V prílohe è. 6 èas� A znie:

�È A S � A
Zoznam referenèných laboratórií Európskeho spoloèenstva

1. Pre rezíduá uvedené v prílohe è. 2 skupine A bodoch 1 a� 4, skupine B bode 2 písm. d) a skupine B bode 3 písm. d)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
3720 BA Bilthoven
Holandsko

2. Pre rezíduá uvedené v prílohe è. 2 skupine B bode 1 a skupine B bode 3 písm. e) a rezíduá carbadoxu a olachindo-
xu

Laboratoires d �études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants
AFSSA-Site de Fougeres
BP 90203
Francúzsko

3. Pre rezíduá uvedené v prílohe è. 2 skupine A bode 5 a skupine B bode 2 písm. a), b) a e)
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)
Postfach 140162
D-53056 Bonn

4. Pre rezíduá uvedené v prílohe è. 2 skupine B bode 2 písm. c) a skupine B bode 3 písm. a) a� c)
Instituto Superiore di Sanita
I-00161-Roma.�.

9. V prílohe è. 6 sa vypú��a èas� B.

Èl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos� 1. januára
2006.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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N A R I A D E N I E V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 9. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 534/2004 Z. z., ktorým sa
ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie

Európskych spoloèenstiev z tretích krajín

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú pod-
mienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slo-
venskej republiky v znení neskor�ích predpisov a na
vykonanie § 3 ods. 2 zákona è. 488/2002 Z. z. o veteri-
nárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov na-
riaïuje:

Èl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 534/2004
Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veteri-
nárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie
Európskych spoloèenstiev z tretích krajín sa mení
a dopåòa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
�a pod¾a osobitného predpisu.1a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:
�1a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 882/2004

z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutoèòovaných za
úèelom zabezpeèenia overenia dodr�iavania potravinového
a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostli-
vosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30. 4. 2004).�.

2. V § 2 ods. 1 písmeno a) znie:
�a) produktmi produkty �ivoèí�neho pôvodu uvedené

v osobitných predpisoch2) vrátane �ivoèí�nych ve-
d¾aj�ích produktov3) a rastlinných produktov uvede-
ných v § 17,�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
�2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 292/2003 Z. z. o po-

drobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov
�ivoèí�neho pôvodu s èlenskými �tátmi v znení nariadenia vlá-
dy Slovenskej republiky è. 493/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 293/2003 Z. z. o ve-
terinárnej kontrole pri výmenách �ivých zvierat a produktov
�ivoèí�neho pôvodu s èlenskými �tátmi v znení nariadenia vlá-
dy Slovenskej republiky è. 491/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 41/2005 Z. z., kto-
rým sa ustanovujú po�iadavky na zdravie zvierat týkajúce sa
produkcie, spracovania, distribúcie a uvádzania na trh pro-
duktov �ivoèí�neho pôvodu urèených na ¾udskú spotrebu.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 854/2004 ,
ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úrad-
ných kontrol produktov �ivoèí�neho pôvodu urèených na ¾ud-
skú spotrebu (Ú. v. ES L 139, 30. 4. 2004).

3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1774/2002

z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy tý-
kajúce sa �ivoèí�nych ved¾aj�ích produktov neurèených na
¾udskú spotrebu v znení neskor�ích predpisov (Ú. v. ES L 273,
10. 10. 2002).�.

3. V § 7 ods. 3 sa nad slovom �predpisu� odkaz 18
nahrádza odkazom 1a.

4. V § 10 ods. 1 písm. b) sa za slovo �predpisu25)�
vkladá èiarka a vypú��ajú sa slová �alebo v prípade pre-
vádzkarní, ktoré sú v súlade s osobitným predpisom26)
uvedené v doèasnom zozname poèas prechodného ob-
dobia, z prevádzkarní, ktoré boli podrobené národnej
in�pekcii alebo in�pekcii vykonávanej Európskymi
spoloèenstvami,�.

5. V § 12 sa vypú��a odsek 11.

Doteraj�ie odseky 12 a� 15 sa oznaèujú ako odseky
11 a� 14.

6. V § 15 sa vypú��a odsek 5.

Doteraj�í odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 5.

7. § 21 sa vypú��a.

8. V § 22 ods. 1 písm. a) sa vypú��ajú slová �pri-
èom Európska komisia tieto informácie oznámi v�et-
kým hranièným in�pekèným staniciam,�.

9. V § 22 ods. 1 písm. b) sa slová �§ 16 ods. 2
písm. a) a b)� nahrádzajú slovami �§ 16�.

10. V § 22 ods. 1 písm. c) sa vypú��ajú slová �a Európ-
ska komisia na základe tejto informácie vykoná v�etky
nevyhnutné �etrenia, aby identifikovala dôvody a pô-
vod zistených poru�ení�.

11. § 26 znie:

�§ 26

Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú
právne akty Európskych spoloèenstiev uvedené v prílo-
he è. 3.�.

12. Príloha è. 3 znie:
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�Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 534/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV

1. Smernica Rady 97/78/EHS z 18. decembra 1997 stanovujúca princípy vplývajúce na organizáciu veterinárnych
kontrol produktov vstupujúcich do Spoloèenstva z tretích krajín (Ú. v. ES L 24, 30. 1. 1998) v znení
Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutoè-
òovaných za úèelom zabezpeèenia overenia dodr�iavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví
zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30. 4. 2004).

2. Rozhodnutie Rady 92/438/EHS z 13. júla 1992 o poèítaèovej automatizácii veterinárnych postupov pri dovoze
(projekt Shift), ktorým sa menia a dopåòajú smernice 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a smernica
90/424/EHS a ktorým sa ru�í rozhodnutie 88/192/EHS (92/439/EHS) (Ú. v. ES L 243, 25. 8. 1992) v znení na-
riadenia Rady (ES) è. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003).

3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné
predpisy týkajúce sa �ivoèí�nych ved¾aj�ích produktov neurèených na ¾udskú spotrebu v znení neskor�ích pred-
pisov (Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002).

4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné
predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov �ivoèí�neho pôvodu urèených na ¾udskú spotrebu (Ú. v. ES
L 139, 30. 4. 2004).�.

Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos� 1. januára

2006.

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

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 8 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoèto-
vých pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos zo 7. decembra 2005 è. 3703/2005-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospo-
dárstva Slovenskej republiky na zachovanie prevádzkyschopného stavu a likvidáciu nefunkèných èastí hyd-
romelioraèného majetku vo vlastníctve �tátu.

Týmto výnosom sa upravujú podrobnosti o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slo-
venskej republiky na zachovanie prevádzkyschopného stavu a likvidáciu nefunkèných èastí hydromelioraèného ma-
jetku vo vlastníctve �tátu.

Výnos nadobúda úèinnos� 15. decembra 2005 okrem § 2 ods. 2 písm. g), ktorý nadobúda úèinnos� 1. februára
2006.

Výnos je uverejnený v èiastke è. 24/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a mo�no
doò nazrie� na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
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