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Z Á K O N

z 8. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdu�ia a ktorým sa dopåòa
zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèis�ovanie ovzdu�ia v znení neskor�ích predpisov

(zákon o ovzdu�í) v znení neskor�ích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdu�ia a ktorým
sa dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zne-
èis�ovanie ovzdu�ia v znení neskor�ích predpisov (zá-
kon o ovzdu�í) v znení zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 525/2003 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 587/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 230/2005 Z. z., zákona
è. 479/2005 Z. z. a zákona è. 532/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V poznámke pod èiarou k odkazu 5 sa citácia �§ 14
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 287/1994
Z. z. o ochrane prírody a krajiny.� nahrádza citáciou
�§ 19 zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a kra-
jiny.�.

2. V poznámke pod èiarou k odkazu 6 sa citácia �§ 13
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 287/1994
Z. z.� nahrádza citáciou �§ 18 zákona è. 543/2002
Z. z.�.

3. § 18 sa dopåòa odsekmi 4 a� 8, ktoré znejú:
�(4) Podnikate¾, ktorý vyrába alebo dová�a na domáci

trh organické rozpú��adlá, náterové látky, lepidlá, tla-
èiarenské farby a laky s obsahom organických rozpú�-
�adiel a výrobky s obsahom organických rozpú��adiel,
ktoré sú urèené na pou�itie v zariadeniach a pri èinnos-
tiach pod¾a vykonávacieho predpisu, ktorým sa usta-
novujú emisné limity, technické po�iadavky a v�eobec-
né podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení,
v ktorých sa pou�ívajú organické rozpú��adlá (ïalej len
�výrobok�) [§ 41 ods. 1 písm. a)], je povinný vypracova�
technickú dokumentáciu.

(5) Technická dokumentácia obsahuje tieto údaje:
a) hustotu výrobku v g.cm-3,
b) obsah organických rozpú��adiel vyjadrený hmot-

nostným zlomkom kg.kg-1 výrobku,
c) obsah celkového organického uhlíka v organických

rozpú��adlách vo výrobku vyjadrený hmotnostným
zlomkom v kg.kg-1 výrobku,

d) obsah neprchavých látok (su�iny) vo výrobku vyjad-
rený ako percento hmotnosti z celkovej hmotnosti
výrobku.

(6) Podnikate¾ mô�e vyrába� alebo dová�a� na domáci
trh farby, laky a výrobky na povrchovú úpravu vozidiel

s obsahom organických rozpú��adiel pod¾a vykonáva-
cieho predpisu (ïalej len �regulovaný výrobok�) [§ 41
ods. 1 písm. o)], ak spåòajú hranièné hodnoty pre maxi-
málny obsah prchavých organických zlúèenín a ich
obaly sú oznaèené pod¾a tohto vykonávacieho predpi-
su; to sa nevz�ahuje na výrobky povolené pod¾a § 33
ods. 3 písm. u).

(7) Nemo�no zakáza�, obmedzi� alebo zabráni� výro-
be regulovaných výrobkov a ich dovozu na domáci trh,
ak spåòajú po�iadavky pod¾a vykonávacieho predpisu
[§ 41 ods. 1 písm. o)].

(8) Podnikate¾, ktorý vyrába alebo dová�a na domáci
trh regulované výrobky, je povinný vies� evidenciu
o mno�stve predaných regulovaných výrobkov a ich
kvalite a ka�doroène tieto údaje predklada� in�pekcii
do 15. februára za predchádzajúci rok; osobitne vedie
a predkladá evidenciu regulovaných výrobkov povole-
ných pod¾a § 33 ods. 3 písm. u) a výrobkov, ktoré sú ur-
èené výluène na pou�itie v zariadeniach alebo pri èin-
nostiach pod¾a vykonávacieho predpisu, ktorým sa
ustanovujú emisné limity, technické po�iadavky a v�e-
obecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zaria-
dení, v ktorých sa pou�ívajú organické rozpú��adlá
[§ 41 ods. 1 písm. a)].�.

4. V poznámke pod èiarou k odkazu 11 sa citácia
�§ 17 a 24 zákona è. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).� nahrá-
dza citáciou �§ 21 a 28 zákona è. 364/2004 Z. z. o vo-
dách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskor�ích
predpisov (vodný zákon) v znení neskor�ích predpi-
sov.�.

5. V poznámke pod èiarou k odkazu 14 sa citácia �Zá-
kon è. 184/2000 Z. z.� nahrádza citáciou �Zákon
è. 364/2004 Z. z.�.

6. V poznámke pod èiarou k odkazu 17 sa citácia
�§ 21 a� 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení ne-
skor�ích predpisov.� nahrádza citáciou �§ 21 zákona
è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.�.

7. V § 27 ods. 2 sa vypú��a písmeno d).

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

8. V § 29 sa písmeno o) dopåòa piatym a� ôsmym bo-
dom, ktoré znejú:
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�5. zabezpeèení po�iadaviek na obmedzovanie emisií
organických zlúèenín pri pou�ívaní organických
rozpú��adiel v regulovaných výrobkoch,

6. prijatých právnych predpisoch, ktoré ustanovujú
sankcie za poru�ovanie ustanovení § 18 ods. 6 a� 8,

7. výsledkoch programu monitorovania pod¾a § 31
ods. 8 písm. d),

8. druhoch a mno�stvách regulovaných výrobkov po-
volených pod¾a § 33 ods. 3 písm. u),�.

9. § 29 sa dopåòa písmenami r) a s), ktoré znejú:
�r) oznámi Európskej komisii znenia v�eobecne záväz-

ných právnych predpisov, ktorými sa zabezpeèujú
po�iadavky na regulované výrobky, a predlo�í ta-
bu¾ky zhody,

s) oznámi Európskej komisii orgán zodpovedný za pl-
nenie povinností pod¾a písmena o) piateho a� ôsme-
ho bodu a písmena p), § 31 ods. 2 písm. k), § 31
ods. 8 písm. d) a § 33 ods. 3 písm. u).�.

10. V § 31 sa odsek 2 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
�k) plnenie povinnosti podnikate¾a pri uvádzaní údajov

pod¾a § 18 ods. 5, kvalitu regulovaných výrobkov
a oznaèovanie ich obalov pod¾a § 18 ods. 6, vedenie
evidencie a predkladanie údajov pod¾a § 18
ods. 8; na úèely kontroly kvality odoberá potrebné
mno�stvo výrobkov, ktoré kontrolovaný subjekt
poskytne bezodplatne, a zabezpeèuje ich analýzy.�.

11. V § 31 sa odsek 8 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
�d) vypracúva program monitorovania, na základe kto-

rého kontroluje dodr�iavanie po�iadaviek vyplýva-
júcich z vykonávacieho predpisu [§ 41 ods. 1
písm. o)].�.

12. V § 33 sa odsek 3 dopåòa písmenom u), ktoré
znie:
�u) mô�e povoli� na údr�bu a re�taurovanie kultúrnych

pamiatok a historických vozidiel nákup a pou�itie ob-
medzeného mno�stva regulovaných výrobkov, ktoré
nespåòajú po�iadavky ustanovené v § 18 ods. 6.�.

13. V § 34 ods. 1 písm. h ) sa slová �(§ 38 ods. 8)� na-
hrádzajú slovami �(§ 38 ods. 10)�.

14. V § 38 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9,
ktoré znejú:

�(8) Pokutu od 10 000 Sk do 5 000 000 Sk ulo�í in�pek-
cia podnikate¾ovi, ktorý vyrába alebo dová�a na domáci
trh regulované výrobky, ak poru�í povinnosti o po�iadav-
kách na hranièné hodnoty pre maximálny obsah prcha-
vých organických zlúèenín ustanovené v § 18 ods. 6.

(9) Pokutu od 5 000 Sk do 1 000 000 Sk ulo�í in�pek-
cia podnikate¾ovi, ktorý vyrába alebo dová�a na domáci
trh výrobky, ak poru�í povinnosti o uvádzaní údajov
v technickej dokumentácii výrobkov ustanovené v § 18
ods. 4, povinnosti o oznaèovaní obalov ustanovené
v § 18 ods. 6 alebo povinnosti o vedení evidencie a po-
skytovaní údajov ustanovené v § 18 ods. 8.�.

Doteraj�ie odseky 8 a� 11 sa oznaèujú ako odseky 10
a� 13.

15. V § 38 ods. 10 sa slovo �mô�e� nahrádza slovami
�krajský úrad �ivotného prostredia alebo obec mô�u�.

16. V § 38 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11
a 12, ktoré znejú:

�(11) Ak v lehote do uplynutia jedného roka odo dòa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ulo�ení
pokuty dôjde k opätovnému poru�eniu povinností, za
ktoré bola pokuta ulo�ená pod¾a odseku 2 písm. b) a c)
a odseku 3 písm. b), obvodný úrad �ivotného prostredia
alebo in�pekcia ulo�í podnikate¾ovi pokutu a� do dvoj-
násobku hornej hranice pokút ustanovených v odse-
koch 2 a 3.

(12) Ak v lehote do uplynutia jedného roka odo dòa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ulo�ení
pokuty dôjde k opätovnému poru�eniu povinností, za
ktoré bola pokuta ulo�ená pod¾a odsekov 8 a 9, in�pek-
cia ulo�í podnikate¾ovi pokutu a� do dvojnásobku hor-
nej hranice pokút ustanovených v odsekoch 8 a 9.�.

Doteraj�ie odseky 11 a� 13 sa oznaèujú ako odse-
ky 13 a� 15.

17. V § 40 ods. 9 tretej vete sa na konci bodka nahrá-
dza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: �a ak ide o tech-
nologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na
spa¾ovanie palív, pre ktoré bolo vydané stavebné povo-
lenie, alebo ak také nie je, povolenie na ich u�ívanie do
30. júna 1987, v ktorých sa u�íva hnedé uhlie v mno�-
stve nad 30 % roènej spotreby majúce pôvod na území
Slovenskej republiky, zneèis�ujúca látka zostane zara-
dená v triede B do 31. decembra 2010.�.

18. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý znie:

�§ 41a

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európ-
skych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílo-
he è. 4.�.

19. Zákon sa dopåòa prílohou è. 4, ktorá znie:

�Príloha è. 4
k zákonu è. 478/2002 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúèenín unikajúcich
pri pou�ívaní organických zlúèenín unikajúcich pri pou�ívaní organických rozpú��adiel pri urèitých èinnostiach
a v urèitých zariadeniach (Ú. v. EÚ L 085, 29. 3. 1999).
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2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 30. apríla 2004 o obmedzovaní emisií prchavých orga-
nických zlúèenín unikajúcich pri pou�ívaní organických rozpú��adiel v urèitých farbách a lakoch a vo výrobkoch
na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (Ú. v. EÚ L 143, 30. 4. 2004).�.

Èl. II

Zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèis�ova-
nie ovzdu�ia v znení zákona è. 161/2001 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 478/2002 Z. z., zákona
è. 525/2003 Z. z. a zákona è. 587/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa citácia �§ 3
ods. 2 a § 17 ods. 1 zákona è. 309/1991 Zb. o ochrane
ovzdu�ia pred zneèis�ujúcimi látkami (zákon o ovzdu�í)
v znení zákona è. 218/1992 Zb. a zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 148/1994 Z. z.� nahrádza
citáciou �§ 3 ods. 2 zákona è. 478/2002 Z. z. o ochrane
ovzdu�ia a ktorým sa dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za zneèis�ovanie ovzdu�ia v znení neskor-
�ích predpisov (zákon o ovzdu�í).�.

2. V poznámke pod èiarou k odkazu 2 sa citácia �§ 5
zákona Slovenskej národnej rady è. 134/1992 Zb.
o �tátnej správe ochrany ovzdu�ia v znení zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky è. 148/1994 Z. z., zá-
kona Národnej rady Slovenskej republiky è. 256/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 222/1996 Z. z. a zákona è. 393/1998 Z. z.� nahrádza
citáciou �§ 28 písm. e) zákona è. 478/2002 Z. z. v znení
zákona è. 525/2003 Z. z.�.

3. V poznámke pod èiarou k odkazu 3 sa citácia �§ 6
zákona Slovenskej národnej rady è. 134/1992 Zb.
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 148/1994 Z. z.� nahrádza citáciou �§ 28 písm. f) zá-
kona è. 478/2002 Z. z. v znení zákona è. 525/2003
Z. z.�.

4. V poznámke pod èiarou k odkazu 4 sa citácia �§ 4
ods. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon
è. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdu�ia pred zneèis�ujúci-
mi látkami (zákon o ovzdu�í) v znení neskor�ích predpi-
sov.� nahrádza citáciou �§ 19 ods. 1 písm. b) a d) zákona
è. 478/2002 Z. z. v znení zákona è. 525/2003 Z. z.�.

5. V § 4 ods. 1 sa nad slovom �predpisu� odkaz 5 na-
hrádza odkazom 4 a poznámka pod èiarou k odkazu 5
sa vypú��a.

6. V § 4 odsek 2 znie:
�(2) Ak prevádzkovate¾ ve¾kého alebo stredného zdro-

ja nepreuká�e za uplynulý rok údaje o mno�stvách
a druhoch zneèis�ujúcich látok vypustených do ovzdu-
�ia, ktoré mal zisti� pod¾a osobitného predpisu6) konti-
nuálnym oprávneným meraním, je povinný v lehote
ustanovenej v odseku 1 písomne oznámi� tieto údaje
zistené iným postupom výpoètu mno�stva emisie pod¾a
tohto osobitného predpisu príslu�nému obvodnému
úradu �ivotného prostredia; aj v tom prípade oznamuje

výpoèet poplatku za ka�dý ve¾ký zdroj zneèis�ovania
ovzdu�ia a stredný zdroj zneèis�ovania ovzdu�ia a vý-
poèet roèného poplatku.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:
�6) § 19 ods. 1 písm. d) zákona è. 478/2002 Z. z.�.

Súèasne sa vypú��a poznámka pod èiarou k odka-
zu 7.

7. V poznámke pod èiarou k odkazu 9 sa citácia �§ 7
ods. 1 písm. b) zákona è. 309/1991 Zb. v znení zákona
è. 393/1998 Z. z. Vyhlá�ka Ministerstva �ivotného
prostredia Slovenskej republiky è. 41/1997 Z. z.� na-
hrádza citáciou �§ 19 ods. 1 písm. b) zákona
è. 478/2002 Z. z. v znení zákona è. 525/2003 Z. z.�.

8. V poznámke pod èiarou k odkazu 10 sa citácia
�§ 20 ods. 3 a 6 zákona è. 309/1991 Zb. v znení zákona
è. 393/1998 Z. z.� nahrádza citáciou �§ 40 zákona
è. 478/2002 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.�.

9. V § 5 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú tieto
slová: �do 31. mája�.

10. V § 5 sa vypú��a odsek 4.

11. V prílohe è. 1 sa oznaèenie odkazu na poznámku
pod èiarou 13 nahrádza oznaèením 1.

Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:
�1) § 41 ods. 1 písm. a) zákona è. 478/2002 Z. z. o ochrane

ovzdu�ia a ktorým sa dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za zneèis�ovanie ovzdu�ia v znení neskor�ích
predpisov (zákon o ovzdu�í).�.

12. V prílohe è. 2 sa oznaèenie odkazu na poznámku
pod èiarou 10 nahrádza oznaèením 4.

Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:
�4) § 40 ods. 5 zákona è. 478/2002 Z. z.�.

13. V prílohe è. 2 sa oznaèenie odkazu na poznámku
pod èiarou 14 nahrádza oznaèením 1.

Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:
�1) § 4 ods. 6 a� 18 zákona è. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdu�ia a

ktorým sa dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
zneèis�ovanie ovzdu�ia v znení neskor�ích predpisov (zákon
o ovzdu�í) v znení zákona è. 572/2004 Z. z.�.

14. V prílohe è. 2 sa oznaèenie odkazu na poznámku
pod èiarou 15 nahrádza oznaèením 2.

Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:
�2) § 40 ods. 6 zákona è. 478/2002 Z. z. v znení zákona

è. 525/2003 Z. z.�.

15. V prílohe è. 2 sa oznaèenie odkazu na poznámku
pod èiarou 16 nahrádza oznaèením 1.

16. V prílohe è. 2 sa oznaèenie odkazu na poznámku
pod èiarou 17 nahrádza oznaèením 3.

Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:
�3) § 41 ods. 1 písm. j) zákona è. 478/2002 Z. z.�.
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17. V prílohe è. 2 tabu¾ka è. 3 znie:
�Tabu¾ka è. 3: Koeficienty emisného limitu, koefi-

cienty prekroèenia emisnej kvóty
a kompenzaèné koeficienty pre v�et-
ky zneèis�ujúce látky podliehajúce
poplatkovej povinnosti pre v�etkých
zneèis�ovate¾ov ovzdu�ia, ktorí u�í-
vajú hnedé uhlie v mno�stve nad
30 % roènej spotreby majúce pôvod
na území Slovenskej republiky

Trieda Trieda Trieda
A a B A

4
) B

2
)

EQ EL EL Údaje
prekro-  dodr- prekro- nezis-
èená �aný       èený          tené

(§ 5
ods. 2)

Rok KK KQ KELD KELP KELN KELB

2001 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2002 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2003 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2004 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2005 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2006 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2007 0,65 3,0 1,0 4,0 1,5 1,35
2008 0,70 3,0 1,0 4,0 1,5 1,40
2009 0,75 3,0 1,0 4,0 1,5 1,45
2010 0,80 3,0 1,0 4,0 1,5 1,50
2011 0,85 3,0 1,0 4,0 1,5 �
a ne-
skôr

Èl. III

Zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení zákona è. 553/2001
Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z.,
zákona è. 393/2002 Z. z., zákona è. 529/2002 Z. z., zá-
kona è. 188/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., záko-
na è. 525/2003 Z. z., zákona è. 24/2004 Z. z., zákona
è. 443/2004 Z. z., zákona è. 587/2004 Z. z., zákona
è. 733/2004 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z. a zákona
è. 532/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 8 ods. 3 písm. d) sa slová �(§ 45)� nahrádzajú
slovami �(§ 54) a�.

2. V § 18 ods. 12 sa slová �R10� nahrádzajú slovami
�R12�.

3. V § 19 ods. 1 písm. h) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: �v prípade ko-
munálnych odpadov len vtedy, ak nebolo súèas�ou �ta-
tistického hlásenia povolenie na jeho sprístupnenie,�.

4. V § 19 ods. 3 písm. e) sa za slová �dopravných za-
riadení� vkladá èiarka a slová �z kanalizaèných poklo-
pov, krytov kanalizaèných vpustí, zvodidiel,�.

5. V § 19 ods. 7 sa za slová �uvedeného v § 43� vklada-
jú slová �a 54a�.

6. V § 23 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

�(4) Nebezpeèný odpad vzniknutý v Slovenskej re-
publike sa prednostne zhodnotí v Slovenskej republi-
ke. Ak zhodnotenie takého odpadu v Slovenskej repub-
like nie je mo�né, zhodnotí sa prednostne v niektorom
z èlenských �tátov Európskej únie.�.

Doteraj�í odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.

7. V § 49 ods. 9 prvej vete sa vypú��ajú slová �alebo
ak si ho jeho dr�ite¾ nechce ponecha��.

8. V § 51 ods. 2 sa vypú��ajú slová �alebo ak si ne-
chce staré vozidlo ponecha�,�.

9. V § 51 odsek 3 znie:
�(3) Dr�ite¾ starého vozidla je do splnenia povinnosti

pod¾a odseku 1 povinný
a) zabezpeèi� na vlastné náklady odstránenie takého

vozidla z miesta, na ktorom po�kodzuje alebo ohro-
zuje �ivotné prostredie, alebo naru�uje estetický
vzh¾ad obce èi osobitne chránenej èasti prírody
a krajiny,

b) umiestni� a uchováva� staré vozidlo tak, aby nepo-
�kodzovalo alebo neohrozovalo �ivotné prostredie,
aby sa zachoval estetický vzh¾ad obce alebo osobitne
chránenej èasti prírody a krajiny a aby sa zabránilo
odcudzeniu starého vozidla alebo jeho èastí.�.

10. V § 51 ods. 4 sa slová �pod¾a odseku 3 písm. b)�
nahrádzajú slovami �pod¾a odseku 3 písm. a)�.

11. V § 51 odsek 8 znie:
�(8) Ak dr�ite¾ nadobudne staré vozidlo kúpou alebo

darovaním, alebo dedením, prechádzajú na neho spolu
s dr�bou aj povinnosti pod¾a odseku 3 písm. a) a b).�.

12. V § 51 ods. 8 sa nad slovami �evidencie vozidiel�
vypú��a odkaz 64 vrátane poznámky pod èiarou k od-
kazu 64.

13. V § 54 ods. 3 sa slovo �prepravia� nahrádza slo-
vom �prepraví�.

14. V § 54b ods. 1 písm. b) sa vypú��ajú slová �a údaj,
èi bolo elektrozariadenie uvedené na trh pred alebo po
13. auguste 2005�.

15. V § 54b ods. 1 písm. e) sa slovo �a� nahrádza slo-
vom �alebo� a na konci sa pripájajú tieto slová: �pri sú-
be�nom splnení povinnosti pod¾a písmena i),�.

16. § 54d sa dopåòa písmenom m), ktoré znie:
�m) zabezpeèi� minimálne dodr�anie ustanovených li-

mitov pre zhodnotenie elektroodpadu z domácnos-
tí a opätovné pou�itie a recykláciu komponentov,
materiálov a látok [§ 54b ods. 1 písm. i)].�.

17. V § 54h sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

�(2) V prípade, ak výrobca elektrozariadení, ktorý si
mal plni� povinnosti pod¾a § 54e ods. 1 a § 54f ods. 1 in-
dividuálne a výrobca svetelných zdrojov, ktorý si mal
plni� povinnosti pod¾a § 54g ods. 1 individuálne tieto
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nesplnil, stráca nárok na vrátenie záruky; záruka je
príjmom Environmentálneho fondu.35)�.

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

18. V § 54i odsek 1 znie:
�(1) Výrobca elektrozariadení, z ktorých odpad nebu-

de elektroodpadom z domácností, je povinný plati� prí-
spevok do Recyklaèného fondu za celé mno�stvo elek-
trozariadení. Výrobca elektrozariadení, z ktorých
odpad bude elektroodpadom z domácností, je povinný
plati� príspevok do Recyklaèného fondu za elektroza-
riadenia v prípade, ak nesplní ustanovený limit [§ 54b
ods. 1 písm. i)] za celé mno�stvo elektrozariadení. Vý-
robca elektrozariadení, z ktorých odpad bude elektro-
odpadom z domácností, a ktorý splní ustanovený limit
[§ 54b ods. 1 písm. i)], do Recyklaèného fondu za elek-
trozariadenia neplatí. Príspevok pod¾a tohto odseku sa
platí pod¾a § 56 ods. 1 za kalendárny �tvr�rok.�.

19. V § 56 ods. 3 sa slová �[§ 7 ods. 1 písm. c)] zabez-
peèil ich zhodnotenie� nahrádzajú slovami �[§ 7 ods. 1
písm. c), h) a r)] zhodnotil niektorou z èinností R1 a�
R11 uvedených v prílohe è. 2�.

20. V § 58 ods. 3 sa vypú��a druhá veta.

21. V § 59 ods. 3 sa vypú��a druhá veta.

22. V § 64 odsek 1 znie:
�(1) Nárokovate¾nos� príspevku obcí vzniká pri hod-

novernom preukázaní separácie a recyklácie príslu�nej
komodity na základe zmluvy, ktorú Recyklaèný fond
musí uzatvori�. Tento nárok sa netýka elektroodpadu
pochádzajúceho z domácností.�.

23. V § 64 ods. 2 sa slová �§ 56 ods. 4� nahrádzajú
slovami �§ 56 ods. 4 a 8�.

24. V § 68 ods. 3 sa vypú��ajú písmená g), r) a s).

25. V § 68 ods. 3 písm. o) sa za slovo �umiestnené�
vkladá èiarka a slová �spôsob oznaèovania kontamino-
vaných zariadení,�.

26. § 69 sa dopåòa písmenom d), ktoré znie:
�d) je v rámci cezhraniènej prepravy odpadu oprávnená

vykonáva� kontroly na mieste vzniku odpadu,
u oznamovate¾a, príjemcu odpadu a na hranièných
priechodoch. Je tie� oprávnená vykonáva� kontrolu
dokladov pod¾a osobitných predpisov45) a pod¾a
tohto zákona, fyzickú kontrolu odpadu a odobera�
a analyzova� vzorky.�.

27. V § 71 písmeno d) znie:
�d) vydáva súhlas na zber alebo spracovanie starých

vozidiel a odpadu z elektrozariadení pod¾a § 7 ods. 1
písm. l) a r),�.

28. V § 71 písm. f) prvom bode sa vypú��ajú slová
�§ 45 ods. 6 písm. b),� a �§ 47 ods. 6 písm. b),�.

29. V § 71 písm. f) tre�om bode sa vypú��ajú slová
�§ 45 ods. 5 písm. b),� a �§ 47 ods. 5 písm. b),�.

30. V § 78 ods.1 písm. e) sa vypú��ajú slová �§ 45
ods. 4,� a �§ 47 ods. 4,�.

31. V § 78 ods. 1 písm. g) sa vypú��ajú slová �§ 45
ods. 5 písm. b), § 45 ods. 6 písm. b),� a �§ 47 ods. 5
písm. b), § 47 ods. 6 písm. b),�.

32. V § 78 ods. 2 písm. g) sa vypú��ajú slová �§ 45
ods. 5 písm. a), § 45 ods. 6 písm. a),� a �§ 47 ods. 5
písm. a), § 47 ods. 6 písm. a),�.

33. V § 78 ods. 2 písm. h) sa vypú��ajú slová �§ 45
ods. 4,� a �§ 47 ods. 4,�.

34. V § 78 ods. 2 písmeno zh) znie:
�zh) nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 54g.�.

35. V § 78 ods. 2 písm. zn) sa na konci pripájajú tieto
slová: �a m)�.

36. V § 78 ods. 3 písm. a) sa slová �nedovolenú pre-
pravu� nahrádzajú slovami �nezákonnú cezhraniènú
prepravu�.

37. V § 78 ods. 3 písm. e) sa vypú��ajú slová �§ 45
ods. 1,� a �§ 47 ods. 1,�.

38. V § 78 sa odsek 3 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
�h) poru�í povinnosti ustanovené osobitnými pred-

pismi45) pre cezhraniènú prepravu odpadu, neplní
podmienky stanovené ministerstvom v rozhodnutí
o cezhraniènej preprave odpadu.�.

39. V § 80 ods. 1 písmeno r) znie:
�r) nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 54g,�.

40. § 81 sa dopåòa odsekom 24, ktorý znie:
�(24) Spracovate¾ elektroodpadu, ktorému bola ude-

lená autorizácia pod¾a § 8 ods. 3 písm. d), je povinný
splni� podmienky pod¾a § 54d písm. m) do 31. marca
2006, v opaènom prípade jeho autorizácia na spracova-
nie elektroodpadu stráca platnos�.�.

Èl. IV

Zákon è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných
komunikáciách v znení zákona è. 359/2000 Z. z., záko-
na è. 405/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 381/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 73/2002 Z. z., zákona
è. 396/2002 Z. z., zákona è. 660/2002 Z. z., zákona
è. 247/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 450/2003 Z. z., zákona è. 534/2003 Z. z., zákona
è. 121/2004 Z. z., zákona è. 510/2003 Z. z., zákona
è. 174/2004 Z. z., zákona è. 579/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z., zákona
è. 91/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z. a zákona
è. 558/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 91 ods. 2 sa vypú��ajú slová �alebo èestné vy-
hlásenie�.

2. V poznámke pod èiarou k odkazu 35a sa citácia
�§ 51 ods. 2 a § 51 ods. 3 písm. a) zákona è. 223/2001
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Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov.� nahrádza citáciou �§ 51 ods. 2 zákona è. 223/2001
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskor�ích predpisov.�.

Èl. V

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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572

Z Á K O N

z 9. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z.
o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komuni-
káciách v znení zákona è. 359/2000 Z. z., zákona
è. 405/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 381/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 73/2002 Z. z., zákona
è. 396/2002 Z. z., zákona è. 660/2002 Z. z., zákona
è. 247/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 450/2003 Z. z., zákona è. 510/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 121/2004 Z. z., zákona
è. 174/2004 Z. z., zákona è. 579/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z., zákona
è. 91/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z. a zákona è. 571/2005 Z. z. sa dopåòa
takto:

1. V § 88 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodko-
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: �vozidlo, ktoré má by�
prevádzkované organizaènou zlo�kou podniku, ktorá
sa zapisuje do obchodného registra,33) musí by� prihlá-
sené do evidencie na okresnom dopravnom in�pektorá-
te príslu�nom pod¾a adresy umiestnenia tejto organi-
zaènej zlo�ky podniku.�.

2. V § 88 ods. 4 sa slová �ktorej vedúci je pod¾a oso-
bitného predpisu33) oprávnený robi� v�etky právne úko-
ny týkajúce sa tejto zlo�ky.� nahrádzajú slovami �ktorá
sa zapisuje do obchodného registra.33)�.

3. V § 114 ods. 1 písm. d) sa na konci vypú��ajú slová
�na dia¾nici�.

4. Za § 129b sa vkladá § 129c, ktorý znie:

�§ 129c

(1) Povinnos� ustanovená v § 88 ods. 1 prihlási� do
evidencie vozidlo pod¾a adresy umiestnenia organizaè-
nej zlo�ky podniku sa nevz�ahuje na vozidlá prihlásené
do evidencie do 31. decembra 2005.

(2) Do 30. júna 2006 sa informácie z evidencie do-
pravných nehôd pod¾a § 86 ods. 12 poskytujú Sloven-
skej kancelárii pois�ovate¾ov v tomto rozsahu:
a) meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné

èíslo alebo dátum narodenia vodièa vozidla � úèast-
níka dopravnej nehody,

b) údaj o po�ití alkoholických nápojov alebo u�ití iných
návykových látok vodièmi vozidiel, ktorí sa zúèastni-
li na dopravnej nehode,

c) pridelené evidenèné èíslo, továrenská znaèka, typ
a rok výroby vozidla,

d) dátum, èas, miesto, príèina a následky dopravnej
nehody,

e) útvar Policajného zboru, ktorý dopravnú nehodu
vy�etroval, a evidenèné èíslo, pod ktorým bola vec
zaevidovaná.

(3) Do 30. júna 2006 vedú evidenciu pod¾a § 85 ods. 1
písm. a) a pôsobnos� pri vydávaní vodièských preukazov
pod¾a § 77 a� 83 vykonávajú orgány Policajného zboru.�.

Èl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z. a zákona è. 558/2005 Z. z. sa mení
takto:

V sadzobníku správnych poplatkov v polo�ke 73 pís-
meno a) znie:
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�a) Podanie �iadosti o doèasné vyradenie cestného vo-
zidla alebo zvlá�tneho vozidla z premávky na po-
zemných komunikáciách ......................... 100 Sk�.

Èl. III

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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573

Z Á K O N

z 9. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 5/2004 Z. z. o slu�bách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích

predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 5/2004 Z. z. o slu�bách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení záko-
na è. 191/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 585/2004 Z. z., zákona è. 614/2004 Z. z., zákona
è. 1/2005 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z. a zákona
è. 528/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. n) sa slovo �únie� nahrádza slo-
vami �únie, �tátom, ktorý je zmluvnou stranou Dohody
o Európskom hospodárskom priestore, a �vajèiarskou
konfederáciou3)�.

2. V § 2 odsek 2 znie:
�(2) Obèan èlenského �tátu Európskej únie, obèan

�tátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom
hospodárskom priestore, a obèan �vajèiarskej konfe-
derácie a ich rodinní príslu�níci3a) majú rovnaké práv-
ne postavenie v právnych vz�ahoch vznikajúcich pod¾a
tohto zákona ako obèan Slovenskej republiky, ak tento
zákon neustanovuje inak.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:
�3a) Nariadenie Rady (EHS) è. 1612/68 z 15. októbra 1968

o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoloèenstva (Ú. v.
ES L 257/2, 19. 10. 1968) v platnom znení.�.

3. § 2 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
�(3) Voèi �tátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody

o Európskom hospodárskom priestore, a voèi �vajèiar-
skej konfederácii sa na úèely tohto zákona postupuje
rovnako ako voèi èlenskému �tátu Európskej únie (ïa-
lej len �èlenský �tát Európskej únie�).

(4) Cudzina na úèely tohto zákona je �tát, ktorý nie
je èlenským �tátom Európskej únie.�.

4. V § 3 sa odsek 2 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
�c) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je

zamestnávate¾om a ktorá chce prija� fyzickú osobu
do pracovného pomeru alebo do obdobného pracov-
ného vz�ahu a z toho dôvodu po�iada úrad o poskyt-
nutie informaèných a poradenských slu�ieb pri vý-
bere zamestnanca pod¾a § 42 alebo o poskytnutie
príspevku pod¾a § 50 alebo § 56 alebo ktorá chce
prija� uchádzaèa o zamestnanie na vykonávanie
absolventskej praxe pod¾a § 51.�.

5. V § 5 písm. a) a� c) sa pred slovo �osoba� vkladá slo-
vo �fyzická�.

6. V § 5 písmeno d) znie:
�d) fyzická osoba, ktorá je spoloèníkom verejnej ob-

chodnej spoloènosti, komanditnej spoloènosti ale-
bo spoloènosti s ruèením obmedzeným pod¾a oso-
bitného predpisu,13)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 13 znie:
�13) § 76 a� 153 Obchodného zákonníka.�.

7. V § 6 ods. 2 písm. c) sa za slovo �èinnos�� vkladajú
slová �v èlenskom �táte Európskej únie alebo�.

8. § 7 vrátane nadpisu znie:

�§ 7

Záujemca o zamestnanie

Záujemca o zamestnanie na úèely tohto zákona je ob-
èan, ktorý si h¾adá iné zamestnanie alebo ktorý má zá-
ujem o poskytovanie odborných poradenských slu�ieb
a slu�ieb vzdelávania a prípravy pre trh práce a nie je
uchádzaèom o zamestnanie.�.

9. V § 8 ods. 1 písmeno c) znie:
�c) obèan vedený v evidencii uchádzaèov o zamestnanie

najmenej 12 mesiacov z predchádzajúcich 16 mesia-
cov (ïalej len �dlhodobo nezamestnaný obèan�),�.

10. V § 8 ods. 1 písmeno e) znie:
�e) obèan, ktorý je rodiè alebo osoba pod¾a osobitného

predpisu starajúca sa o tri a viac detí, alebo osame-
lý obèan starajúci sa o die�a,�.

11. V § 8 sa odsek 1 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
�i) cudzinec, ktorému bol udelený azyl.13b)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 13b znie:
�13b) § 2 písm. d) zákona è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.�.

12. V § 12 písmená j) a k) znejú:
�j) vyda�, zmeni�, pozastavi�, zru�i� alebo vyda� duplikát

povolenia právnickej osobe alebo fyzickej osobe na
1. sprostredkovanie zamestnania za úhradu pod¾a

§ 26 ods. 1 alebo § 27 ods. 2,
2. èinnos� agentúry doèasného zamestnávania

pod¾a § 29 ods. 4 alebo § 31 ods. 3,
3. èinnos� agentúry podporovaného zamestnáva-

nia pod¾a § 58 ods. 6 alebo odseku 15,
k) plni� povinnosti pod¾a osobitného predpisu,18)�.
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13. V § 12 sa za písmeno s) vkladá nové písmeno t),
ktoré znie:
�t) zverejòova� zoznam fyzických osôb a právnických

osôb pod¾a § 67a, voèi ktorým eviduje ústredie
a úrad poh¾adávky,�.

Doteraj�ie písmená t) a� x) sa oznaèujú ako písme-
ná u) a� y).

14. V poznámke pod èiarou k odkazu 19 sa citácia
�Zákon è. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skor�ích predpisov� nahrádza citáciou �Zákon
è. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zá-
kona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a or-
ganizácii ústrednej �tátnej správy v znení neskor�ích
predpisov�.

15. V § 14 ods. 2 v prvej vete sa odkaz �20a� nad slo-
vom �zákonom� nahrádza odkazom �20c�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 20c znie:
�20c) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní

v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný
zákon).�.

16. V § 14 ods. 6 sa odkaz �20a� nad slovom �súde�
nahrádza odkazom �20c�.

17. V § 20a sa vypú��a slovo �trvaní�.

18. V § 22 ods. 7 písm. e) sa odkaz �26� nad slovom
�azyl� nahrádza odkazom �13b� a vypú��a sa poznámka
pod èiarou k odkazu 26.

19. V § 23 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
�e) ukonèením konania pod¾a osobitného predpisu22a)

v prípade cudzinca pod¾a § 21 ods. 1 písm. b).�.

20. V § 26 odsek 1 znie:
�(1) Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za

úhradu vydáva ústredie na dobu neurèitú. Na základe
písomnej �iadosti sprostredkovate¾a ústredie povolenie
na sprostredkovanie zamestnania za úhradu zmení,
pozastaví, zru�í alebo vydá jeho duplikát. Duplikát
vydá ústredie pri strate, odcudzení, znehodnotení po-
volenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu
alebo pri strate dokladu o zmene, pozastavení, zru�ení
povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhra-
du.�.

21. V § 26 ods. 2 sa za slovo �vydanie� vkladá èiarka
a slová �alebo predå�enie� sa nahrádzajú slovami �zme-
nu alebo vydanie duplikátu�.

22. V § 26 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

�(3) Sprostredkovate¾ovi, ktorému bolo zru�ené po-
volenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu
na základe návrhu pod¾a § 27 ods. 2, ústredie vydá
nové povolenie na sprostredkovanie zamestnania za
úhradu najskôr po uplynutí troch rokov od zru�enia
predchádzajúceho povolenia na sprostredkovanie za-
mestnania za úhradu.�.

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

23. V § 26 ods. 6 sa vypú��a písmeno b).

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

24. V § 28 písm. b) prvý bod znie:
�1. údaje o rozsahu a �truktúre sprostredkovaných za-

mestnaní za úhradu a údaje pod¾a písmena a) prvé-
ho bodu bez súhlasu osoby, ktorej bolo sprostred-
kované zamestnanie za úhradu na úèely kontrolnej
èinnosti; údaje sa poskytujú so stavom k posledné-
mu dòu kalendárneho mesiaca najneskôr do desia-
teho dòa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na
tlaèivách, ktorých obsah a spôsob predkladania
urèí ústredie,�.

25. V § 29 odsek 4 znie:
�(4) Povolenie na vykonávanie èinnosti agentúry do-

èasného zamestnávania vydáva ústredie na dobu neur-
èitú. Na základe písomnej �iadosti agentúry doèasného
zamestnávania ústredie povolenie na vykonávanie èin-
nosti agentúry doèasného zamestnávania zmení, poza-
staví, zru�í alebo vydá jeho duplikát. Duplikát vydá ús-
tredie pri strate, odcudzení, znehodnotení povolenia na
vykonávanie èinnosti agentúry doèasného zamestná-
vania alebo pri strate dokladu o zmene, pozastavení,
zru�ení povolenia na vykonávanie èinnosti agentúry
doèasného zamestnávania.�.

26. V § 29 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:

�(5) Agentúre doèasného zamestnávania, ktorej bolo
zru�ené povolenie na vykonávanie èinnosti agentúry
doèasného zamestnávania na základe návrhu pod¾a
§ 31 ods. 3, ústredie vydá nové povolenie na vykonáva-
nie èinnosti agentúry doèasného zamestnávania naj-
skôr po uplynutí troch rokov od zru�enia predchádza-
júceho povolenia na vykonávanie èinnosti agentúry
doèasného zamestnávania.�.

Doteraj�ie odseky 5 a� 8 sa oznaèujú ako odseky 6
a� 9.

27. V § 29 ods. 8 sa vypú��a písmeno b).

Doteraj�ie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písme-
ná b) a c).

28. V § 29 ods. 9 sa za slovo �vydanie� vkladá èiarka
a slová �alebo predå�enie� sa nahrádzajú slovami �zme-
nu alebo vydanie duplikátu�.

29. V § 31 sa vypú��a odsek 2.

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

30. V § 31 ods. 2 sa slová �odseku 4� nahrádzajú slo-
vami �odseku 3�.

31. § 32 sa dopåòa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
�(11) Cestovnými výdavkami pod¾a odseku 10

písm. d) sa rozumie cestovné hromadnými dopravnými
prostriedkami z miesta trvalého pobytu alebo z miesta
prechodného pobytu do miesta konania vstupného po-
hovoru alebo výberového konania a spä�.

(12) Náhrada èasti cestovných výdavkov pod¾a odse-
ku 10 písm. d) sa poskytuje na základe písomnej �ia-
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dosti uchádzaèa o zamestnanie, ku ktorej je potrebné
prilo�i� potvrdenie o úèasti na vstupnom pohovore ale-
bo výberovom konaní. Písomnú �iados� o náhradu èasti
cestovných výdavkov predkladá uchádzaè o zamestna-
nie najneskôr do desiatich pracovných dní po ukonèení
mesiaca, v ktorom vznikol nárok na poskytnutie prí-
spevku na náhradu èasti cestovných výdavkov.�.

32. § 34 vrátane nadpisu znie:

�§ 34

Zaradenie do evidencie uchádzaèov o zamestnanie

(1) Uchádzaè o zamestnanie, ktorý sa uchádza na zá-
klade osobného podania písomnej �iadosti o zaradenie
do evidencie uchádzaèov o zamestnanie na úrade,
v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, zaradí sa
do evidencie uchádzaèov o zamestnanie odo dòa osob-
ného podania písomnej �iadosti o zaradenie do eviden-
cie uchádzaèov o zamestnanie.

(2) Ak uchádzaè o zamestnanie po�iadal o zaradenie
do evidencie uchádzaèov o zamestnanie do siedmich
kalendárnych dní odo dòa
a) skonèenia zamestnania, zaradí sa do evidencie

uchádzaèov o zamestnanie odo dòa nasledujúceho
po skonèení zamestnania,

b) skonèenia prevádzkovania alebo vykonávania
samostatnej zárobkovej èinnosti, zaradí sa do evi-
dencie uchádzaèov o zamestnanie odo dòa nasledu-
júceho po skonèení prevádzkovania alebo vykonáva-
nia samostatnej zárobkovej èinnosti,

c) skonèenia sústavnej prípravy na povolanie, zaradí
sa do evidencie uchádzaèov o zamestnanie odo dòa
nasledujúceho po skonèení sústavnej prípravy na
povolanie,

d) skonèenia povinnej vojenskej slu�by alebo civilnej
slu�by, zaradí sa do evidencie uchádzaèov o zamest-
nanie odo dòa nasledujúceho po skonèení povinnej
vojenskej slu�by alebo civilnej slu�by,

e) skonèenia osobnej starostlivosti o die�a, zaradí sa do
evidencie uchádzaèov o zamestnanie odo dòa nasle-
dujúceho po skonèení osobnej starostlivosti o die�a,

f) skonèenia osobnej starostlivosti o blízku osobu, kto-
rá je bezvládna, zaradí sa do evidencie uchádzaèov
o zamestnanie odo dòa nasledujúceho po skonèení
osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je bez-
vládna,

g) skonèenia doèasnej pracovnej neschopnosti, zaradí
sa do evidencie uchádzaèov o zamestnanie odo dòa
nasledujúceho po skonèení doèasnej pracovnej ne-
schopnosti,

h) skonèenia invalidity, zaradí sa do evidencie uchá-
dzaèov o zamestnanie odo dòa nasledujúceho po
skonèení invalidity,

i) skonèenia výkonu väzby a výkonu trestu odòatia
slobody, zaradí sa do evidencie uchádzaèov o za-
mestnanie odo dòa nasledujúceho po skonèení vý-
konu väzby a výkonu trestu odòatia slobody alebo

j) právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predèasné-
ho starobného dôchodku, zaradí sa do evidencie
uchádzaèov o zamestnanie odo dòa nasledujúceho
po právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní pred-
èasného starobného dôchodku.

(3) Pod¾a odseku 2 sa postupuje aj pri zaradení do
evidencie uchádzaèov o zamestnanie u obèana, ktorý
vedie so zamestnávate¾om súdny spor o neplatnos�
skonèenia pracovného pomeru.

(4) Uchádzaè o zamestnanie osvedèuje skutoènosti
rozhodné pre vedenie v evidencii uchádzaèov o zamest-
nanie pri podávaní �iadosti o zaradenie do evidencie
uchádzaèov o zamestnanie a je povinný najneskôr do
troch pracovných dní písomne oznámi� úradu ka�dú
zmenu oproti predchádzajúcemu zápisu v evidencii
uchádzaèov o zamestnanie.

(5) Uchádzaè o zamestnanie je povinný aktívne si
h¾ada� zamestnanie a aktívne h¾adanie zamestnania
preukazova� úradu v rámci periodicity náv�tev pod¾a
odsekov 9 a 10.

(6) Za preukázate¾né aktívne h¾adanie zamestnania
sa pova�ujú aktívne formy osobného vyh¾adávania za-
mestnania uchádzaèom o zamestnanie ustanovené
v�eobecne záväzným právnym predpisom.

(7) Uchádzaè o zamestnanie je povinný by� k dispo-
zícii úradu do troch pracovných dní od doruèenia pí-
somnej výzvy alebo ústneho vyzvania úradom pri osob-
nom kontakte s uchádzaèom o zamestnanie (ïalej len
�disponibilita�) na úèel sprostredkovania zamestnania,
na úèel úèasti v programoch odborného poradenstva
a programoch aktívnych opatrení na trhu práce, ako aj
v aktivaèných èinnostiach.

(8) Úrad urèí v súlade s odsekmi 9 a 10 uchádzaèovi
o zamestnanie povinnos� osobne sa dostavi� na úrad
alebo na miesto urèené úradom (ïalej len �periodicita
náv�tev�).

(9) Periodicita náv�tev je
a) raz za sedem kalendárnych dní u uchádzaèa o za-

mestnanie, ktorý je dlhodobo nezamestnaný obèan,
b) raz za mesiac u uchádzaèa o zamestnanie, ktorý sa

zúèastòuje na
1. vzdelávaní a príprave pre trh práce, ktoré mu za-

bezpeèil úrad alebo ktoré si zabezpeèil sám,
2. príprave na zaèatie vykonávania alebo prevádzko-

vania samostatnej zárobkovej èinnosti,
3. absolventskej praxi,
4. aktivaènej èinnosti,
5. projektoch a programoch realizovaných ústredím,

úradom, iným subjektom v partnerstve s úradom
okrem sprostredkovania zamestnania a informaè-
ných a poradenských slu�ieb poskytovaných úra-
dom a na projektoch a programoch realizovaných
právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá
vykonáva sprostredkovanie zamestnania pod¾a
§ 32 ods. 3 písm. c), alebo

6. odborných poradenských slu�bách a na projek-
toch a programoch realizovaných dodávate¾om
odborných poradenských slu�ieb pod¾a § 43
ods. 9,

c) raz za 14 kalendárnych dní u ostatných uchádzaèov
o zamestnanie.

(10) U uchádzaèa o zamestnanie, ktorý sa zúèastòu-
je na vzdelávaní a príprave pre trh práce dlh�ie ako dva
mesiace, sa vy�aduje periodicita náv�tev pod¾a odse-
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ku 9 písm. b) len poèas posledných dvoch mesiacov
pred skonèením vzdelávania a prípravy pre trh práce.

(11) Uchádzaèovi o zamestnanie, ktorý predlo�í po-
tvrdenie o doèasnej pracovnej neschopnosti, sa neurèí
povinnos� by� k dispozícii úradu pod¾a odseku 7 a po-
vinnos� periodicity náv�tev pod¾a odsekov 9 a 10 v ob-
dobí trvania doèasnej pracovnej neschopnosti.

(12) Uchádzaèke o zamestnanie, ktorá predlo�í do-
klad o predpokladanom termíne pôrodu, sa neurèí po-
vinnos� by� k dispozícii úradu pod¾a odseku 7 a povin-
nos� periodicity náv�tev pod¾a odsekov 9 a 10 v období
od zaèiatku �iesteho tý�dòa pred oèakávaným dòom
pôrodu a poèas �iestich tý�dòov po pôrode.

(13) Uchádzaè o zamestnanie, ktorý zmenou trvalého
pobytu zmenil aj miestne príslu�ný úrad, nahlási túto
zmenu úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý
pobyt, do troch pracovných dní odo dòa zmeny trvalého
pobytu alebo odo dòa zaèatia poskytovania sociálnych
slu�ieb v zariadení sociálnych slu�ieb. Pobyt v zariade-
ní sociálnych slu�ieb preukazuje uchádzaè o zamest-
nanie potvrdením, ktoré na tento úèel vydáva zariade-
nie sociálnych slu�ieb. Práva a povinnosti spojené
s vedením v evidencii uchádzaèov o zamestnanie pre-
chádzajú na príslu�ný úrad dòom zmeny trvalého po-
bytu. Ak uchádzaè o zamestnanie neoznámi túto sku-
toènos� príslu�nému úradu v ustanovenej lehote,
prechádzajú práva a povinnosti spojené s evidenciou
uchádzaèov o zamestnanie na príslu�ný úrad dòom,
keï ju uchádzaè o zamestnanie oznámil príslu�nému
úradu. Písomnú dokumentáciu potrebnú na vedenie
evidencie uchádzaèov o zamestnanie vy�iada úrad prí-
slu�ný pod¾a miesta nového trvalého pobytu alebo
miesta poskytovania sociálnych slu�ieb v zariadení so-
ciálnych slu�ieb od úradu príslu�ného pod¾a predchá-
dzajúceho trvalého pobytu. Ak sa zmení príslu�nos�
úradu urèená pod¾a § 32 ods. 5 a� 7, toto ustanovenie
sa pou�ije primerane.

(14) Do evidencie uchádzaèov o zamestnanie sa ne-
zaradí obèan, ktorý
a) sústavne sa pripravuje na povolanie,
b) je doèasne práceneschopný,
c) má nárok na materské,
d) má priznaný starobný dôchodok,
e) bol vyradený z evidencie uchádzaèov o zamestnanie

pod¾a § 36 ods. 1 písm. n) a odseku 2, a to po obdobie
jeho vyradenia z evidencie uchádzaèov o zamestna-
nie ustanovené v § 36 ods. 3,

f) prestal prevádzkova� alebo vykonáva� samostatnú
zárobkovú èinnos�, na ktorú mu bol poskytnutý prí-
spevok pod¾a § 49 alebo § 57 pred uplynutím dvoch
rokov od zaèatia prevádzkovania alebo vykonávania
tejto èinnosti, a to poèas obdobia chýbajúceho do
splnenia záväzku pod¾a § 49 ods. 2 alebo § 57 ods. 2.

(15) Uchádzaè o zamestnanie, ktorý je poberate¾om
dávky v nezamestnanosti a ktorý chce odís� do èlen-
ského �tátu Európskej únie s cie¾om h¾ada� si zamest-
nanie a zachova� si nárok na dávku v nezamestnanosti,
je povinný oznámi� úradu dátum svojho odchodu do
èlenského �tátu Európskej únie.

(16) Uchádzaè o zamestnanie, ktorý oznámil úradu
dátum svojho odchodu do èlenského �tátu Európskej

únie pod¾a odseku 15, nie je povinný by� k dispozícii
úradu pod¾a odseku 7 a nie je povinný dodr�iava� perio-
dicitu náv�tev pod¾a odsekov 9 a 10 odo dòa jeho od-
chodu do èlenského �tátu Európskej únie.

(17) Uchádzaè o zamestnanie, ktorého príslu�ný
úrad v èlenskom �táte Európskej únie, do ktorého odi-
�iel s cie¾om h¾ada� si zamestnanie a zachova� si nárok
na dávku v nezamestnanosti, nezaradil do svojej evi-
dencie slu�ieb zamestnanosti, je povinný opätovne za-
èa� plni� povinnosti pod¾a odsekov 7, 9 a 10 najneskôr
do 15 pracovných dní odo dòa jeho odchodu do èlen-
ského �tátu Európskej únie.

(18) Uchádzaè o zamestnanie, ktorého príslu�ný
úrad èlenského �tátu Európskej únie, do ktorého odi-
�iel s cie¾om h¾ada� si zamestnanie a zachova� si nárok
na dávku v nezamestnanosti, zaradil do svojej eviden-
cie slu�ieb zamestnanosti, je povinný opätovne zaèa�
plni� povinnosti pod¾a odsekov 7, 9 a 10 najneskôr do
15 pracovných dní odo dòa, od ktorého prestal by�
k dispozícii príslu�nému úradu èlenského �tátu Eu-
rópskej únie, ale najneskôr pred uplynutím troch me-
siacov odo dòa jeho odchodu do èlenského �tátu Eu-
rópskej únie.�.

33. V § 36 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písme-
no j), ktoré znie:
�j) odchodu do èlenského �tátu Európskej únie na ob-

dobie dlh�ie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou
odchodu do èlenského �tátu Európskej únie pod¾a
§ 34 ods. 15 a� 18 alebo lieèenia v èlenskom �táte
Európskej únie,�.

Doteraj�ie písmená j) a� m) sa oznaèujú ako písme-
ná k) a� n).

34. V § 36 ods. 1 písmeno l) znie:
�l) zaèatia vykonávania zárobkovej èinnosti

1. v èlenskom �táte Európskej únie alebo
2. v cudzine,�.

35. V § 36 ods. 1 písmeno m) znie:
�m) po�iadania o vyradenie z evidencie uchádzaèov

o zamestnanie z dôvodu
1. po�iadania o predèasný starobný dôchodok po-

d¾a osobitného predpisu,41a)
2. starostlivosti o die�a do desiatich rokov veku,
3. preukázanej osobnej starostlivosti o blízku oso-

bu,42) ktorá je bezvládna,�.

36. V § 36 sa odsek 1 dopåòa písmenom o), ktoré znie:
�o) ktorým prestal spåòa� podmienku pod¾a § 6 ods. 2

písm. d).�.

37. V § 36 ods. 2 písm. e) sa za slovo �bolo� vkladajú
slová �v èlenskom �táte Európskej únie alebo�.

38. V § 36 ods. 3 sa slová �písm. m)� nahrádzajú slo-
vami �písm. n)� a slovo ��iestich� sa nahrádza slovom
�troch�.

39. V § 36 odsek 5 znie:
�(5) Za nespoluprácu uchádzaèa o zamestnanie s úra-

dom pod¾a odseku 2 písm. d) sa pova�uje
a) odmietnutie vhodného zamestnania,
b) odmietnutie úèasti na aktívnych opatreniach na
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trhu práce uchádzaèom o zamestnanie bez vá�nych
dôvodov s výnimkou odmietnutia úèasti na vzdelá-
vaní a príprave pre trh práce pod¾a § 46,

c) predèasné skonèenie úèasti na aktívnych opatre-
niach na trhu práce uchádzaèom o zamestnanie
pred dohodnutým termínom bez vá�nych dôvodov,

d) odmietnutie úèasti alebo predèasné skonèenie úèas-
ti na aktivaènej èinnosti pod¾a § 52 uchádzaèom
o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii uchádza-
èov o zamestnanie viac ako �es� mesiacov, pred do-
hodnutým termínom bez vá�nych dôvodov,

e) nedostavenie sa na úrad alebo miesto urèené úra-
dom na úèely pod¾a § 34 ods. 9 a 10,

f) nepredlo�enie dokladov pod¾a odseku 4 a § 19 ods. 4
v termíne urèenom úradom a ústredím, ak nedodr-
�anie termínu spôsobil uchádzaè o zamestnanie,

g) nedodr�anie lieèebného re�imu uchádzaèom o za-
mestnanie poèas jeho doèasnej pracovnej neschop-
nosti,

h) nedodr�anie povinností pod¾a § 34 ods. 7, 17 ale-
bo 18.�.

40. V § 36 odsek 7 znie:
�(7) Potvrdenie o doèasnej pracovnej neschopnosti je

ospravedlnením uchádzaèa o zamestnanie, ktorý sa
nedostavil na úrad alebo na miesto urèené úradom na
úèely pod¾a § 34 ods. 9 a 10, ak uchádzaè o zamestna-
nie oznámil úradu zaèiatok a skonèenie doèasnej pra-
covnej neschopnosti do troch pracovných dní a ak do-
èasná pracovná neschopnos� v tom èase trvala.�.

41. V § 38 sa vypú��a odsek 4.

42. V § 43 ods. 1 sa za slovo �zamestnanie� vkladajú
slová �a záujemcovi o zamestnanie�.

43. V § 43 ods. 3 sa slová �získal vysoko�kolské vzde-
lanie� nahrádzajú slovami �dosiahol vysoko�kolské
vzdelanie druhého stupòa�.

44. V § 43 ods. 6 druhá veta znie: �Individuálny akè-
ný plán vypracúva, vyhodnocuje a aktualizuje uchá-
dzaè o zamestnanie v úzkej súèinnosti s odborným po-
radcom.�.

45. V § 43 odsek 7 znie:
�(7) Úrad poskytuje uchádzaèovi o zamestnanie na

základe jeho písomnej �iadosti náhradu èasti cestov-
ných výdavkov súvisiacich s jeho úèas�ou na aktivitách
v rámci odborných poradenských slu�ieb poskytova-
ných úradom, ak sú cestovné výdavky vy��ie ako suma
ustanovená v�eobecne záväzným právnym predpisom,
ktorý vydá ministerstvo.�.

46. V § 43 odsek 8 znie:
�(8) Cestovnými výdavkami pod¾a odseku 7 sa rozu-

mie cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami
z miesta trvalého pobytu43) alebo z miesta prechodného
pobytu44) do miesta konania aktivít v rámci odborných
poradenských slu�ieb a spä�.�.

47. V § 43 odsek 9 znie:
�(9) Úrad mô�e zabezpeèi� odborné poradenské slu�-

by sám alebo prostredníctvom fyzickej osoby alebo
právnickej osoby, ktorá má oprávnenie na vykonávanie

takejto èinnosti (ïalej len �dodávate¾�). Dodávate¾om
odborných poradenských slu�ieb mô�e by� len fyzická
osoba, ktorá dosiahla vysoko�kolské vzdelanie druhé-
ho stupòa, a právnická osoba, u ktorej túto podmienku
spåòa osoba, ktorá poskytuje odborné poradenské
slu�by v mene dodávate¾a.�.

48. V § 43 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10
a 11, ktoré znejú:

�(10) Ak poskytovanie odborných poradenských slu-
�ieb, ktoré trvajú dlh�ie ako tri dni, zabezpeèuje uchá-
dzaèovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie
úrad sám alebo ak úrad zabezpeèuje poskytovanie od-
borných poradenských slu�ieb uchádzaèovi o zamest-
nanie a záujemcovi o zamestnanie prostredníctvom do-
dávate¾a odborných poradenských slu�ieb pod¾a
odseku 9, uhrádza mu výdavky na stravovanie, ubyto-
vanie a výdavky na cestovné z miesta trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu do miesta poskytovania od-
borných poradenských slu�ieb a spä� pod¾a osobitného
predpisu.21) Úhradu pod¾a prvej vety mô�e uchádzaèovi
o zamestnanie poskytnú� aj dodávate¾ odborných pora-
denských slu�ieb, ak je to súèas�ou dohody pod¾a odse-
ku 12.

(11) Úrad poskytuje príspevok na slu�by pre rodinu
s de�mi pod¾a § 46 ods. 11 uchádzaèovi o zamestnanie
a záujemcovi o zamestnanie, ktorí sa zúèastòujú na ak-
tivitách v rámci odborných poradenských slu�ieb
a ktorí sú rodièmi starajúcimi sa o die�a pred zaèatím
povinnej �kolskej dochádzky alebo osobami pod¾a oso-
bitného predpisu,45) ktoré sa starajú o die�a pred zaèa-
tím povinnej �kolskej dochádzky, ak o tento príspevok
po�iadajú písomne.�.

Doteraj�ie odseky 10 a 11 sa oznaèujú ako odseky 12
a 13.

Poznámka pod èiarou k odkazu 45 znie:
�45) Napríklad zákon è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení uznesenia Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 297/2005 Z. z., zákon è. 195/1998
Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskor�ích predpisov.�.

49. V § 44 ods. 1 sa na konci prvej vety bodka nahrá-
dza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: �najmä vzdeláva-
cími aktivitami zameranými na dokonèenie vzdelania
na základnej �kole alebo �túdia na strednej �kole na
úèely získania dokladu o ukonèení vzdelania na zá-
kladnej �kole alebo �túdia na strednej �kole v posled-
nom roèníku príslu�nej �koly na základe projektov
a programov pod¾a § 46 ods. 3, na vzdelávanie a prípra-
vu na konkrétne pracovné miesto na základe prís¾ubu
zamestnávate¾a na prijatie do zamestnania a na vzdelá-
vanie a prípravu na zaèatie prevádzkovania alebo vyko-
návania samostatnej zárobkovej èinnosti.�.

50. V § 44 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: �Usta-
novenie prvej vety sa nevz�ahuje na dokonèenie vzdela-
nia na základnej �kole alebo �túdia na strednej �kole
uchádzaèom o zamestnanie alebo záujemcom o za-
mestnanie na úèely získania dokladu o ukonèení vzde-
lania na základnej �kole alebo �túdia na strednej �kole
v poslednom roèníku príslu�nej �koly na základe pro-
jektov a programov pod¾a § 46 ods. 3.�.

51. V § 44 ods. 3 sa vypú��a písmeno b).
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Doteraj�ie písmená c) a� e) sa oznaèujú ako písme-
ná b) a� d).

52. § 46 vrátane nadpisu znie:

�§ 46

Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzaèa
o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie

(1) Úrad mô�e zabezpeèi� uchádzaèovi o zamestnanie
a záujemcovi o zamestnanie vzdelávanie a prípravu pre
trh práce vzdelávacími aktivitami pod¾a § 44 ods. 1
prvej vety, ak o to písomne po�iadajú, a na základe
zhodnotenia ich schopností, pracovných skúseností,
odborných zruèností, dosiahnutého stupòa vzdelania
a zdravotnej spôsobilosti na prácu najmä v prípade
a) nedostatku odborných vedomostí a odborných zruè-

ností,
b) potreby zmeny vedomostí a odborných zruèností

vzh¾adom na dopyt na trhu práce a
c) straty schopnosti vykonáva� pracovnú èinnos� v do-

teraj�om zamestnaní.

(2) Zhodnotenie pod¾a odseku 1 u uchádzaèa o za-
mestnanie vrátane urèenia druhu vzdelávacej aktivity
je súèas�ou individuálneho akèného plánu pod¾a § 43
ods. 6. Záujemcovi o zamestnanie mô�e úrad zabezpe-
èi� vzdelávanie a prípravu pre trh práce po uplynutí
troch mesiacov odo dòa jeho ostatného zaradenia do
evidencie záujemcov o zamestnanie. Úèas� uchádzaèa
o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie na vzdeláva-
ní a príprave pre trh práce je dobrovo¾ná.

(3) Úrad mô�e zabezpeèi� vzdelávanie a prípravu pre
trh práce uchádzaèovi o zamestnanie a záujemcovi
o zamestnanie predov�etkým v rámci celo�tátnych pro-
jektov a programov vzdelávania a prípravy pre trh práce
schválených ústredím a realizovaných úradom alebo
v rámci projektov a programov schválených a realizova-
ných úradom. Súèas�ou vzdelávania a prípravy pre trh
práce uchádzaèa o zamestnanie a záujemcu o zamest-
nanie mô�u by� aj aktivity a èinnosti súvisiace s posky-
tovaním slu�ieb sprostredkovania zamestnania, infor-
maèných a poradenských slu�ieb a odborných
poradenských slu�ieb, zabezpeèované dodávate¾om
slu�by vzdelávania a prípravy pre trh práce.

(4) Úrad mô�e poskytnú� príspevok na vzdelávanie
a prípravu pre trh práce uchádzaèa o zamestnanie a�
do vý�ky 100 % nákladov na prvú vzdelávaciu aktivitu,
a� do vý�ky 75 % nákladov na druhú vzdelávaciu akti-
vitu a a� do vý�ky 50 % nákladov na ka�dú ïal�iu vzde-
lávaciu aktivitu poèas dvoch rokov odo dòa nástupu
uchádzaèa o zamestnanie na prvú vzdelávaciu aktivitu
na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úra-
dom a uchádzaèom o zamestnanie.

(5) Úrad poskytne príspevok a� do vý�ky 100 % ná-
kladov aj na
a) ka�dú vzdelávaciu aktivitu pod¾a § 44 ods. 2 druhej

vety,
b) ïal�iu vzdelávaciu aktivitu pod¾a odseku 4, ak do

troch mesiacov od jej ukonèenia bude uchádzaè
o zamestnanie vyradený z evidencie uchádzaèov
o zamestnanie z dôvodu pod¾a § 36 ods. 1 písm. a)

a b); doplatok do vý�ky 100 %, ktorý uchádzaè o za-
mestnanie zaplatil dodávate¾ovi slu�by vzdelávania
a prípravy pre trh práce, úrad refunduje uchádzaèo-
vi o zamestnanie.

(6) Úrad mô�e poskytnú� záujemcovi o zamestnanie
príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce a� do
vý�ky 100 % nákladov na jednu vzdelávaciu aktivitu
poèas dvoch rokov jeho vedenia v evidencii záujemcov
o zamestnanie na základe uzatvorenej písomnej doho-
dy medzi úradom a záujemcom o zamestnanie.

(7) Uchádzaèovi o zamestnanie, ktorému úrad za-
bezpeèuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce, úrad
uhradí výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky
na cestovné z miesta trvalého pobytu alebo prechodné-
ho pobytu do miesta konania vzdelávania a prípravy
pre trh práce a spä� pod¾a osobitného predpisu.21)
Úhradu pod¾a prvej vety mô�e uchádzaèovi o zamest-
nanie poskytnú� aj dodávate¾ slu�by vzdelávania a prí-
pravy pre trh práce, ak je to súèas�ou dohody pod¾a od-
seku 13.

(8) Úrad uhradí výdavky na stravovanie, ubytovanie
a výdavky na cestovné z miesta trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu do miesta konania vzdelávania
a prípravy pre trh práce a spä� pod¾a osobitného
predpisu21) aj záujemcovi o zamestnanie, ktorému úrad
zabezpeèuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak je
rodièom starajúcim sa o die�a pred zaèatím povinnej
�kolskej dochádzky alebo osobou pod¾a osobitného
predpisu,45) ktorá sa stará o die�a pred zaèatím povin-
nej �kolskej dochádzky, alebo obèanom star�ím ako
50 rokov veku. Úhradu pod¾a prvej vety mô�e záujem-
covi o zamestnanie poskytnú� aj dodávate¾ slu�by vzde-
lávania a prípravy pre trh práce, ak je to súèas�ou do-
hody pod¾a odseku 13.

(9) Príspevky pod¾a odsekov 4 a� 8 úrad uhrádza do-
dávate¾ovi slu�by vzdelávania a prípravy pre trh práce
na základe uzatvorenej písomnej dohody. Rozdiel do
vý�ky 100 % príspevku pod¾a odseku 4 na druhú vzde-
lávaciu aktivitu a na ka�dú ïal�iu vzdelávaciu aktivitu
uhrádza dodávate¾ovi slu�by vzdelávania a prípravy
pre trh práce uchádzaè o zamestnanie. Rozdiel do vý�-
ky 100 % príspevku pod¾a odseku 6 na jednu vzdeláva-
ciu aktivitu uhrádza dodávate¾ovi slu�by vzdelávania
a prípravy pre trh práce záujemca o zamestnanie.

(10) Úrad mô�e poskytnú� príspevok na slu�by pre
rodinu s de�mi uchádzaèovi o zamestnanie a záujemco-
vi o zamestnanie, ktorí sa zúèastòujú na vzdelávaní
a príprave pre trh práce a ktorí sú rodièmi starajúcimi
sa o die�a pred zaèatím povinnej �kolskej dochádzky
alebo osobami pod¾a osobitného predpisu,45) ktoré sa
starajú o die�a pred zaèatím povinnej �kolskej do-
chádzky, ak o tento príspevok po�iadajú písomne.

(11) Príspevok na slu�by pre rodinu s de�mi pod¾a od-
seku 10 je úhrada èasti preukázaných výdavkov na po-
byt die�a�a v pred�kolskom zariadení alebo úhrada
èasti preukázaných výdavkov na starostlivos� o die�a
poskytovanú fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na
vykonávanie takej èinnosti.11)

(12) Dohoda o vzdelávaní a príprave pre trh práce
uzatvorená medzi úradom a uchádzaèom o zamestna-
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nie alebo úradom a záujemcom o zamestnanie obsahu-
je
a) profesijné zameranie vzdelávania a prípravy pre trh

práce a spôsob jeho získania,
b) miesto konania vzdelávania a prípravy pre trh práce,
c) då�ku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce

vrátane dátumu jeho zaèatia a skonèenia, spôsob,
rozsah a podmienky úhrady príspevku na vzdeláva-
nie a prípravu pre trh práce uchádzaèa o zamestna-
nie alebo záujemcu o zamestnanie úradom,

d) práva a povinnosti úèastníkov vzdelávania a prípra-
vy pre trh práce,

e) podrobnosti o úhrade náhrad výdavkov za stravova-
nie, nákladov za ubytovanie a cestovných výdavkov
do miesta konania vzdelávania a prípravy pre trh
práce a spä� uchádzaèovi o zamestnanie a záujem-
covi o zamestnanie, ktorý je rodièom starajúcim sa
o die�a pred zaèatím povinnej �kolskej dochádzky
alebo osobou pod¾a osobitného predpisu,45) ktorá sa
stará o die�a pred zaèatím povinnej �kolskej do-
chádzky, alebo obèanom star�ím ako 50 rokov veku,
spôsob a termín úhrady, ak úhradu týchto výdavkov
poskytuje úrad,

f) záväzok záujemcu o zamestnanie, �e vráti úradu ná-
klady uhradené za jeho vzdelávanie a prípravu pre
trh práce, ak vzdelávanie a prípravu pre trh práce
predèasne skonèí pred dohodnutým termínom bez
vá�nych dôvodov pod¾a odseku 14,

g) ïal�ie dohodnuté nále�itosti.

(13) Dohoda uzatvorená medzi úradom a dodávate-
¾om slu�by vzdelávania a prípravy pre trh práce obsa-
huje
a) názov a adresu vzdelávacieho zariadenia,
b) miesto realizácie vzdelávania a prípravy pre trh prá-

ce,
c) då�ku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce

vrátane dátumu jeho zaèatia a skonèenia,
d) spôsob overenia vedomostí získaných absolvovaním

vzdelávania a prípravy pre trh práce,
e) cenovú ponuku na jedného úèastníka,
f) poèet uchádzaèov o zamestnanie a poèet záujemcov

o zamestnanie, pre ktorých úrad zabezpeèuje vzde-
lávanie a prípravu pre trh práce,

g) celkovú cenovú ponuku, ktorú úrad uhradí pod¾a
odsekov 4, 6 a� 8,

h) spôsob a termín úhrady celkovej cenovej ponuky
pod¾a odsekov 4, 6 a� 8,

i) spôsob a termín poskytovania úhrady výdavkov
pod¾a odsekov 7 a 8, ak sa na úhrade týchto výdav-
kov úrad dohodne s dodávate¾om slu�by vzdelávania
a prípravy pre trh práce,

j) ïal�ie dohodnuté nále�itosti.

(14) Uchádzaè o zamestnanie a záujemca o zamest-
nanie mô�u z vá�nych zdravotných dôvodov, rodinných
dôvodov a osobných dôvodov, ktoré u nich nastali po-
èas vzdelávania a prípravy pre trh práce, preru�i� toto
vzdelávanie a prípravu pre trh práce alebo odstúpi� od
dohody; vá�nos� dôvodov posudzuje úrad.

(15) Na výber dodávate¾a slu�by vzdelávania a prí-
pravy pre trh práce uchádzaèa o zamestnanie a zá-
ujemcu o zamestnanie sa vz�ahuje osobitný pred-
pis.19)�.

53. V § 47 odsek 8 znie:
�(8) Zamestnávate¾, ktorému poskytne úrad príspe-

vok pod¾a odseku 5 vo vý�ke viac ako 50 % oprávne-
ných nákladov, s výnimkou zamestnávate¾a, ktorému
úrad poskytne príspevok pod¾a odseku 9, je povinný
výber dodávate¾a slu�by vzdelávania a prípravy pre trh
práce uskutoèni� formou obchodnej verejnej sú�a�e
pod¾a osobitného predpisu.46a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 46a znie:
�46a) § 281 a� 288 Obchodného zákonníka.�.

54. V § 47 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10,
ktoré znejú:

�(9) Ak zamestnávate¾ovi poskytne úrad príspevok
pod¾a odseku 5 vo vý�ke viac ako 50 % oprávnených ná-
kladov a celková suma poskytnutého príspevku je
1 000 000 Sk a viac, je zamestnávate¾ povinný na výber
dodávate¾a slu�by vzdelávania a prípravy pre trh práce
svojich zamestnancov pou�i� postupy pod¾a osobitné-
ho predpisu.19)

(10) Postup pod¾a odsekov 8 a 9 sa uplatòuje aj na
výber dodávate¾a slu�by vzdelávania a prípravy pre trh
práce zamestnancov zamestnávate¾a, ktorý získal prí-
spevky na vzdelávanie zamestnancov prijatých na vy-
tvorené nové pracovné miesta v rámci poskytnutej indi-
viduálnej �tátnej pomoci investorovi pod¾a § 54 ods. 2
písm. e).�.

Doteraj�í odsek 9 sa oznaèuje ako odsek 11.

55. V § 47 odsek 11 znie:
�(11) Zamestnávate¾ mô�e zabezpeèi� vzdelávanie

a prípravu pre trh práce zamestnanca sám alebo pro-
stredníctvom dodávate¾a slu�by vzdelávania a prípravy
pre trh práce s výnimkou pod¾a odsekov 8 a� 10.�.

56. V § 49 ods. 4 sa slová �poistného na zdravotné�
nahrádzajú slovami �preddavku na poistné na zdravot-
né�.

57. § 50 vrátane nadpisu znie:

�§ 50

Príspevok na zamestnávanie
znevýhodneného uchádzaèa o zamestnanie

(1) Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného
uchádzaèa o zamestnanie vedeného v evidencii uchá-
dzaèov o zamestnanie v urèenej då�ke (ïalej len �príspe-
vok�) sa poskytuje zamestnávate¾ovi, ktorý na vytvore-
né pracovné miesto prijme do pracovného pomeru
znevýhodneného uchádzaèa o zamestnanie. Príspevok
sa poskytuje mesaène do vý�ky 100 % z celkovej ceny
práce jedného znevýhodneného uchádzaèa o zamest-
nanie prijatého na vytvorené pracovné miesto, najviac
vo vý�ke celkovej ceny práce vypoèítanej z priemernej
hrubej mesaènej mzdy zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny
rok. Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie zne-
výhodneného uchádzaèa o zamestnanie, ktorý je obèa-
nom so zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1
písm. a), na ktorého zamestnanie bol poskytnutý prí-
spevok pod¾a § 56 a 60.
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(2) Na úèely poskytovania príspevku sa za znevýhod-
neného uchádzaèa o zamestnanie pova�uje aj uchá-
dzaè o zamestnanie, ktorý
a) je poberate¾om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov

pod¾a osobitného predpisu49) najmenej poèas 12 me-
siacov,

b) vykonával aktivaènú èinnos� pod¾a § 52 najmenej
poèas 6 mesiacov z posledných 12 mesiacov od jeho
zaradenia do evidencie uchádzaèov o zamestnanie,

c) vykonával absolventskú prax poèas jeho ostatného
vedenia v evidencii uchádzaèov o zamestnanie alebo

d) je obèanom, ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo
nepriaznivého zdravotného stavu alebo po preskú-
maní trvania invalidity na nárok na invalidný dôcho-
dok pod¾a osobitného predpisu49a) prestal by� obèa-
nom so zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1.

(3) Zamestnávate¾ je povinný zachováva� vytvorené
pracovné miesto, na ktoré sa poskytuje príspevok, naj-
menej poèas dvoch rokov. Za vytvorenie pracovného
miesta u zamestnávate¾a sa pova�uje zvý�enie poètu
pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za
12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým
predchádzajúcim obdobím celkový nárast poètu jeho
zamestnancov. Ak nedo�lo k zvý�eniu poètu pracov-
ných miest pod¾a predchádzajúcej vety, zamestnávate¾
je povinný preukáza�, �e k tomuto zvý�eniu nedo�lo
v dôsledku zru�enia pracovných miest z dôvodu nadby-
toènosti zamestnancov.49b)

(4) Celková cena práce na úèely tohto zákona je súèet
mzdy a úhrady preddavku na poistné na zdravotné po-
istenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na
starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnáva-
te¾om.

(5) Príspevok poskytuje zamestnávate¾ovi úrad,
v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto,
ak o tento príspevok zamestnávate¾ písomne po�iada.

(6) Príspevok sa poskytuje najviac poèas 24 mesiacov
od uzatvorenia písomnej dohody o poskytnutí príspev-
ku pod¾a odseku 8.

(7) Vý�ka príspevku a då�ka poskytovania príspevku
závisia od príslu�nosti okresu, v ktorom sa vytvorí pra-
covné miesto, k typu regiónu oprávneného na poskyto-
vanie �tátnej pomoci pod¾a osobitného predpisu48) a od
priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v ok-
rese.

(8) Úrad uzatvorí so zamestnávate¾om písomnú do-
hodu o poskytnutí príspevku. Dohoda o poskytnutí prí-
spevku obsahuje
a) poèet pracovných miest a ich profesijnú �truktúru,
b) maximálnu vý�ku celkovej ceny práce na ka�dého

prijatého znevýhodneného uchádzaèa o zamestna-
nie,

c) spôsob poskytovania príspevku,
d) záväzok úradu, �e bude poskytova� zamestnávate¾o-

vi príspevok mesaène, najneskôr do 30 kalendár-
nych dní odo dòa predlo�enia dokladov zamestnáva-
te¾om,

e) záväzok zamestnávate¾a, �e do urèeného termínu
predlo�í pracovné zmluvy zamestnancov a najne-
skôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu ka�dé
skonèenie pracovného pomeru, a

f) ïal�ie dohodnuté nále�itosti.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 49a a 49b znejú:
�49a) § 71 a 263 zákona è. 461/2003 Z. z.
49b) Nariadenie Komisie (ES) è. 2204/2002 z 5. decembra 2002

o uplatòovaní èlánkov 87 a 88 Zmluvy o ES o �tátnej pomoci
pre zamestnanos� (Ú. v. ES L 337/3, 13. 12. 2002).�.

58. V § 51 odsek 4 znie:
�(4) Absolventská prax sa vykonáva najviac 6 mesia-

cov bez mo�nosti jej predå�enia v rozsahu 20 hodín tý�-
denne. Opakovane mô�e uchádzaè o zamestnanie za-
èa� vykonáva� absolventskú prax najskôr po uplynutí
12 mesiacov od skonèenia vykonávania predchádzajú-
cej absolventskej praxe. Zaèiatok pracovného èasu
a jeho rozvrh urèuje zamestnávate¾. Po skonèení absol-
ventskej praxe vydá zamestnávate¾ absolventovi �koly
potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe.�.

59. V § 51 ods. 5 v prvej vete sa suma �1 500 Sk� na-
hrádza sumou �1 700 Sk� a v druhej vete sa slová �odse-
ku 9� nahrádzajú slovami �odseku 8�.

60. V § 51 sa vypú��a odsek 6.

Doteraj�ie odseky 7 a� 10 sa oznaèujú ako odseky 6
a� 9.

61. V § 51 ods. 9 písmeno g) znie:
�g) záväzok zamestnávate¾a, �e nezní�i poèet pracov-

ných miest z dôvodu prijatia uchádzaèa o zamest-
nanie na vykonávanie absolventskej praxe,�.

62. V § 52 ods. 5 písm. k) v prvom bode sa na konci
pripájajú tieto slová: �ktoré vykonáva verejnoprospe�-
nú èinnos�,�.

63. V § 52 odsek 10 znie:
�(10) Dohoda uzatvorená pod¾a odseku 7 obsahuje

a) poèet uchádzaèov o zamestnanie prijatých na vyko-
návanie aktivaènej èinnosti, då�ku trvania ich akti-
vaènej èinnosti a tý�denný rozsah hodín vykonáva-
nia aktivaènej èinnosti jedným uchádzaèom
o zamestnanie,

b) druh a rozsah vykonávanej aktivaènej èinnosti,
c) celkovú vý�ku, termín a då�ku poskytovania prí-

spevku pod¾a odseku 6,
d) poèet zamestnancov, ktorí organizujú vykonávanie

aktivaènej èinnosti uchádzaèmi o zamestnanie
a tý�denný rozsah odpracovaných hodín jedným za-
mestnancom, ktorý organizuje vykonávanie aktivaè-
nej èinnosti uchádzaèmi o zamestnanie,

e) záväzok úradu, �e poskytne príspevok pod¾a odse-
ku 6 mesaène, najneskôr do 30 kalendárnych dní
odo dòa predlo�enia dohodnutých dokladov,

f) záväzok obce, inej právnickej osoby alebo fyzickej
osoby, �e oznámi úradu ka�dé nedodr�anie rozsahu
hodín vykonávania aktivaènej èinnosti uchádzaèom
o zamestnanie,

g) záväzok obce, inej právnickej osoby alebo fyzickej
osoby, �e oznámi úradu ka�dé skonèenie pracovné-
ho pomeru najneskôr do 15 kalendárnych dní, ak na
organizovanie aktivaènej èinnosti bol prijatý uchá-
dzaè o zamestnanie z evidencie uchádzaèov o za-
mestnanie,

h) ïal�ie dohodnuté nále�itosti.�.
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64. § 52 sa dopåòa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
�(12) Ak obec, právnická osoba alebo fyzická osoba

pod¾a odseku 5 poru�ila dohodu uzatvorenú s úradom
pod¾a odseku 10 a úrad z tohto dôvodu odstúpil od tejto
dohody, novú dohodu je mo�né uzatvori� najskôr po
uplynutí �iestich mesiacov od odstúpenia úradu od
predchádzajúcej dohody.

(13) Úrad uzatvára s uchádzaèom o zamestnanie do-
hodu o podmienkach vykonávania aktivaènej èinnosti.
Dohoda o podmienkach vykonávania aktivaènej èin-
nosti obsahuje
a) druh a tý�denný rozsah vykonávanej aktivaènej èin-

nosti,
b) zaèiatok a då�ku vykonávania aktivaènej èinnosti,
c) záväzok úradu zabezpeèi� uchádzaèovi o zamestna-

nie vykonávanie aktivaènej èinnosti,
d) záväzok uchádzaèa o zamestnanie vykonáva� akti-

vaènú èinnos� zabezpeèenú úradom,
e) záväzok uchádzaèa o zamestnanie dodr�iava� vnú-

torné predpisy a pokyny organizátora aktivaènej
èinnosti a predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochra-
ny zdravia pri vykonávaní aktivaènej èinnosti, s kto-
rými bol preukázate¾ne oboznámený,

f) ïal�ie dohodnuté nále�itosti.�.

65. § 53 vrátane nadpisu znie:

�§ 53

Príspevok na dochádzku za prácou

(1) Príspevok na dochádzku za prácou (ïalej len �prí-
spevok na dochádzku�) poskytuje úrad mesaène na
úhradu èasti cestovných výdavkov na dochádzku
z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného
pobytu zamestnanca do miesta výkonu zamestnania
uvedeného v pracovnej zmluve a spä� alebo na úhradu
èasti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trva-
lého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu obèa-
na do miesta prevádzkovania alebo vykonávania samo-
statnej zárobkovej èinnosti a spä�. Príspevok na
dochádzku sa poskytuje obèanovi, ktorý bol znevýhod-
neným uchádzaèom o zamestnanie pod¾a § 8 ods. 1
písm. a), b), d) a� i) vedeným v evidencii uchádzaèov
o zamestnanie najmenej �es� mesiacov alebo ktorý bol
znevýhodneným uchádzaèom o zamestnanie pod¾a § 8
ods. 1 písm. c), ak boli vyradení z evidencie uchádzaèov
o zamestnanie z dôvodu pod¾a § 36 ods. 1 písm. a) alebo
písm. b) a ak o tento príspevok po�iadajú písomne.
O príspevok na dochádzku mô�e obèan po�iada� najne-
skôr do �iestich mesiacov od nástupu do zamestnania
alebo od zaèatia prevádzkovania alebo vykonávania
samostatnej zárobkovej èinnosti.

(2) Príspevok na dochádzku sa poskytuje obèanovi
pod¾a odseku 1 v då�ke zodpovedajúcej obdobiu jeho
ostatného vedenia v evidencii uchádzaèov o zamestna-
nie, najviac poèas 12 mesiacov od jeho nástupu do za-
mestnania alebo od zaèatia prevádzkovania alebo vy-
konávania samostatnej zárobkovej èinnosti. Príspevok
na dochádzku sa obèanovi pod¾a odseku 1 opätovne
poskytuje po uplynutí dvoch rokov od nástupu do
ostatného zamestnania alebo od ostatného zaèatia pre-

vádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobko-
vej èinnosti.

(3) Vý�ka príspevku na dochádzku je najviac 2 000 Sk
mesaène v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu za-
mestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykoná-
vania samostatnej zárobkovej èinnosti od miesta trva-
lého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu
zamestnanca alebo samostatne zárobkovo èinnej oso-
by.

(4) Príspevok na dochádzku poskytuje úrad do 30 ka-
lendárnych dní od preukázania trvania zamestnania
alebo preukázania trvania prevádzkovania alebo vyko-
návania samostatnej zárobkovej èinnosti.�.

66. V § 54 ods. 2 písmeno e) znie:
�e) individuálna �tátna pomoc investorovi schválená

vládou Slovenskej republiky alebo Európskou ko-
misiou na základe �iadosti o poskytnutie �tátnej
pomoci pod¾a osobitných predpisov59a) formou prí-
spevku na vytvorenie nového pracovného miesta
a príspevku na vzdelávanie zamestnanca prijatého
na vytvorené nové pracovné miesto poskytovaných
ústredím spôsobom a za podmienok ustanovených
v zmluve uzatvorenej medzi ústredím a prijímate-
¾om individuálnej �tátnej pomoci,�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 59a znie:
�59a) Zákon è. 231/1999 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.

Nariadenie Rady (ES) è. 659/1999 z 22. marca 1999, ktorým sa
ustanovujú podrobné pravidlá uplatòovania èlánku 93
Zmluvy o zalo�ení Európskeho spoloèenstva (Ú. v. EÚ L 083,
27. 3. 1999).�.

67. V § 54 sa odsek 2 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
�g) projekty a programy na podporu rozvoja regionál-

nej zamestnanosti a zvy�ovania zamestnate¾nosti
financované zo �tátneho rozpoètu, ktoré schva¾uje
ministerstvo a realizuje Fond sociálneho rozvoja.�.

68. V § 58 odsek 6 znie:
�(6) Povolenie na vykonávanie èinnosti agentúry pod-

porovaného zamestnávania vydáva ústredie na dobu
neurèitú. Na základe písomnej �iadosti agentúry pod-
porovaného zamestnávania ústredie povolenie na vy-
konávanie èinnosti agentúry podporovaného zamest-
návania zmení, pozastaví, zru�í alebo vydá jeho
duplikát. Duplikát vydá ústredie pri strate, odcudzení,
znehodnotení povolenia na vykonávanie èinnosti agen-
túry podporovaného zamestnávania alebo pri strate
dokladu o zmene, pozastavení, zru�ení povolenia na
vykonávanie èinnosti agentúry podporovaného za-
mestnávania.�.

69. V § 58 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:

�(7) Agentúre podporovaného zamestnávania, ktorej
bolo zru�ené povolenie na vykonávanie èinnosti agen-
túry podporovaného zamestnávania na základe návrhu
pod¾a odseku 15, ústredie vydá nové povolenie na vyko-
návanie èinnosti agentúry podporovaného zamestná-
vania najskôr po uplynutí troch rokov od zru�enia
predchádzajúceho povolenia na vykonávanie èinnosti
agentúry podporovaného zamestnávania.�.
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Doteraj�ie odseky 7 a� 14 sa oznaèujú ako odseky 8
a� 15.

70. V § 58 ods. 9 v úvodnej vete sa slová �odseku 7�
nahrádzajú slovami �odseku 8�.

71. V § 58 ods. 10 sa vypú��a písmeno b).

Doteraj�ie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písme-
ná b) a c).

72. V § 58 ods. 11 sa za slovo �vydanie� vkladá èiarka
a slová �alebo predå�enie� sa nahrádzajú slovami �zme-
nu alebo vydanie duplikátu�.

73. V § 58 ods. 14 sa slová �odseku 14� nahrádzajú
slovami �odseku 15�.

74. V § 59 ods. 4 sa slová �§ 50 ods. 3� nahrádzajú
slovami �§ 50 ods. 4�.

75. V § 60 odsek 5 znie:
�(5) Na príspevok úrad poskytne preddavok vo vý�ke

najviac 50 % zo sumy pod¾a odseku 4 na jedného obèa-
na so zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1
písm. a), ak o tento preddavok právnická osoba alebo
fyzická osoba písomne po�iada.�.

76. § 63 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
�(5) Zamestnávate¾ preukazuje plnenie povinného

podielu poètu obèanov so zdravotným postihnutím
pod¾a § 9 ods. 1 písm. a) na celkovom poète svojich za-
mestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do
31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlaèive
predpísanom ústredím.�.

77. V § 64 odsek 2 znie:
�(2) Na zapoèítanie jedného obèana so zdravotným

postihnutím pod¾a § 9 ods. 1 písm. a) na úèely pod¾a od-
seku 1 je potrebné preukáza�, �e súèas�ou ceny za re-
alizovanú zadanú zákazku sú náklady na mzdu obèana
so zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1
písm. a), na preddavok na poistné na zdravotné poiste-
nie, na poistné na sociálne poistenie a na príspevok na
starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávate-
¾om, vo vý�ke trojnásobku minimálnej celkovej ceny
práce platnej k 1. januáru kalendárneho roka, za ktorý
zamestnávate¾ plní povinnos� pod¾a § 63 ods. 1
písm. d).�.

78. V § 64 ods. 3 sa za slovo �preukáza�� vkladá èiar-
ka a slová �prepoèet pod¾a odseku 2� sa nahrádzajú slo-
vami ��e súèas�ou ceny za realizovanú zadanú zákazku
sú náklady na mzdu, preddavok na poistné, poistné
a príspevok pod¾a odseku 2�.

79. V § 67 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

�(3) Z informaèného systému Sociálnej pois�ovne
a z informaèných systémov poboèiek Sociálnej pois�ovne
mô�e ústredie a úrady získava� informácie o poberate-
¾och dávky v nezamestnanosti za príslu�ný vykazovaný
mesiac bez súhlasu poberate¾a dávky v nezamestnanos-
ti.�.

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

80. Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 67a

Evidencia poh¾adávok

(1) Ústredie zverejòuje zoznam fyzických osôb
a právnických osôb, voèi ktorým eviduje ústredie
a úrad poh¾adávky.

(2) Zoznam fyzických osôb pod¾a odseku 1 obsahuje
a) meno a priezvisko fyzickej osoby,
b) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby,
c) vý�ku poh¾adávky.

(3) Zoznam právnických osôb pod¾a odseku 1 obsa-
huje
a) obchodné meno právnickej osoby,
b) sídlo právnickej osoby,
c) vý�ku poh¾adávky.

(4) Na zverejnenie údajov pod¾a odsekov 1 a 2 sa ne-
vy�aduje súhlas fyzickej osoby a právnickej osoby, kto-
rých sa údaje týkajú.�.

81. Za § 68a sa vkladá § 68b, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 68b

Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá ne-
oprávnene sprostredkúva zamestnanie za úhradu.

(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 mo�no ulo�i� poku-
tu do 10 000 Sk.

(3) Priestupky prejednáva úrad.

(4) Na konanie o priestupkoch sa vz�ahuje osobitný
predpis.62b)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 62b znie:
�62b) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch

v znení neskor�ích predpisov.�.

82. V § 69 ods. 1 písmeno c) znie:
�c) podrobný obsah, nále�itosti evidencie uchádzaèov

o zamestnanie, postup pri vedení evidencie uchá-
dzaèov o zamestnanie a aktívne formy osobného vy-
h¾adávania zamestnania uchádzaèom o zamestna-
nie pod¾a § 33 a� 36,�.

83. V § 69 ods. 1 písm. f) sa za slová �cestovných vý-
davkov� vkladajú slová �a príspevku na slu�by pre rodi-
nu s de�mi� a slová �urèených v individuálnom akènom
pláne� sa nahrádzajú slovami �v rámci odborných po-
radenských slu�ieb�.

84. V § 69 ods. 2 písmeno a) znie:
�a) vý�ku príspevku na jednu vzdelávaciu aktivitu pre

uchádzaèa o zamestnanie a záujemcu o zamestna-
nie v závislosti od druhu vzdelávacej aktivity, vý�ku
príspevku na slu�by pre rodinu s de�mi uchádzaèo-
vi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie a ïal-
�ie podrobnosti zabezpeèenia vzdelávania a prípra-
vy pre trh práce uchádzaèa o zamestnanie
a záujemcu o zamestnanie pod¾a § 46,�.

Èiastka 230 Zbierka zákonov è. 573/2005 Strana 5347



85. V § 69 ods. 2 písmeno c) znie:
�c) vý�ku príspevku a då�ku poskytovania príspevku

v závislosti od príslu�nosti okresu, v ktorom sa vy-
tvorí pracovné miesto, k typu regiónu oprávneného
na poskytovanie �tátnej pomoci, od právnej formy
a predmetu èinnosti zamestnávate¾a a ïal�ie po-
drobnosti pod¾a § 50,�.

86. V § 69 ods. 2 písmeno e) znie:
�e) vý�ku príspevku na dochádzku v závislosti od

vzdialenosti miesta výkonu zamestnania ale-
bo miesta prevádzkovania alebo vykonávania
samostatnej zárobkovej èinnosti od miesta trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu zamestnanca
alebo samostatne zárobkovo èinnej osoby, då�ku ve-
denia uchádzaèa o zamestnanie v evidencii uchá-
dzaèov o zamestnanie na úèely poskytovania
príspevku na s�ahovanie, doklady k �iadostiam
o poskytnutie príspevkov a ïal�ie podrobnosti po-
skytovania príspevkov pod¾a § 53,�.

87. V § 69 ods. 2 písmeno f) znie:
�f) vý�ku príspevku v závislosti od príslu�nosti

okresu, v ktorom sa zriaïuje chránená dielòa alebo
chránené pracovisko, k typu regiónu oprávneného
na poskytovanie �tátnej pomoci pod¾a osobitného
predpisu, od právnej formy a predmetu èinnosti za-
mestnávate¾a a ïal�ie podrobnosti poskytovania
príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska pod¾a § 56,�.

88. V § 70 ods. 1 sa písmeno �w)� nahrádza písme-
nom �x)�.

89. V § 70 ods. 4 v úvodnej vete sa slová �§ 23 ods. 2
a § 26� nahrádzajú slovami �§ 24 ods. 2 a § 27�.

90. V § 70 ods. 6 sa slová �§ 46 ods. 4� nahrádzajú
slovami �§ 46�.

91. V § 70 ods. 7 sa slová �odseku 4� nahrádzajú slo-
vami �odseku 7�.

92. V § 70 odsek 8 znie:
�(8) Uchádzaè o zamestnanie, ktorý pred zaradením

do evidencie uchádzaèov o zamestnanie prevádzkoval
alebo vykonával samostatnú zárobkovú èinnos� a ktorý
po�iadal o poskytnutie príspevku pod¾a § 49, § 54
ods. 1 písm. c), § 57, § 59 a 60, alebo zamestnávate¾,
ktorý po�iadal o poskytnutie príspevku pod¾a § 50, § 54
ods. 1 písm. c), § 56, § 59 a 60, je povinný ku dòu poda-
nia �iadosti preukáza�
a) splnenie daòových povinností,
b) splnenie povinností odvodu preddavku na poistné

na zdravotné poistenie, poistného na sociálne pois-
tenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie,

c) skutoènos�, �e nemá evidované neuspokojené náro-
ky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného
pomeru,

d) skutoènos�, �e nie je v konkurze, v likvidácii, v sú-
dom urèenej správe alebo v inom podobnom kona-
ní a

e) skutoènos�, �e nemá voèi úradu záväzky po lehote
splatnosti.�.

93. V § 72 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: �Ob-
èan so zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1
písm. a), ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo ne-
priaznivého zdravotného stavu a po preskúmaní trva-
nia invalidity na nárok na invalidný dôchodok pod¾a
osobitného predpisu49a) prestal by� obèanom so zdra-
votným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1 písm. a), sa na
úèely § 50, § 54, § 55 a� 57, § 60 a 63 naïalej pova�uje
za obèana so zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1
písm. a) najdlh�ie do troch rokov odo dòa nadobudnu-
tia právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej pois�ovne ale-
bo najdlh�ie do troch rokov od vydania posudku, kto-
rým bola obèanovi priznaná miera poklesu schopnosti
vykonáva� zárobkovú èinnos� 40 % a menej.�.

94. V § 72 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a� 7,
ktoré znejú:

�(2) Na úèely ïal�ieho poskytovania príspevku pod¾a
§ 50 zamestnávate¾ovi, ktorému bol poskytnutý príspe-
vok pod¾a § 50 pred 1. januárom 2006, sa za obèana so
zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1 písm. a) pova-
�uje aj obèan prijatý na pracovné miesto vytvorené za-
mestnávate¾om na základe dohody pod¾a § 50 ods. 8,
ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého
zdravotného stavu alebo po preskúmaní trvania invali-
dity na nárok na invalidný dôchodok pod¾a osobitného
predpisu49a) prestal by� obèanom so zdravotným pos-
tihnutím pod¾a § 9 ods. 1 písm. a), najdlh�ie do troch
rokov odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnu-
tia Sociálnej pois�ovne alebo najdlh�ie do troch rokov
od vydania posudku, ktorým bola obèanovi priznaná
miera poklesu schopnosti vykonáva� zárobkovú èin-
nos� 40 % a menej.

(3) Na úèely ïal�ieho poskytovania príspevku pod¾a
§ 56 a 60 zamestnávate¾ovi, ktorému bol poskytnutý
príspevok pod¾a § 56 pred 1. januárom 2006, sa za ob-
èana so zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1
písm. a) pova�uje aj obèan prijatý na pracovné miesto
vytvorené zamestnávate¾om v chránenej dielni alebo na
chránenom pracovisku na základe dohody pod¾a § 56
ods. 12, ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo ne-
priaznivého zdravotného stavu alebo po preskúmaní
trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok po-
d¾a osobitného predpisu49a) prestal by� obèanom so
zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1 písm. a), naj-
dlh�ie do troch rokov odo dòa nadobudnutia právoplat-
nosti rozhodnutia Sociálnej pois�ovne alebo najdlh�ie
do troch rokov od vydania posudku, ktorým bola obèa-
novi priznaná miera poklesu schopnosti vykonáva� zá-
robkovú èinnos� 40 % a menej.

(4) Obèan so zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1
písm. a), ktorému bol poskytnutý príspevok pod¾a § 57
pred 1. januárom 2006 a ktorý po opätovnom posúdení
dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu alebo po pre-
skúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôcho-
dok pod¾a osobitného predpisu49a) prestal by� obèanom
so zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1 písm. a) do
31. decembra 2005, sa na úèely § 57 pova�uje za obèana
so zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1 písm. a) po-
èas dvoch rokov odo dòa zaèatia prevádzkovania alebo
vykonávania samostatnej zárobkovej èinnosti v chráne-
nej dielni alebo na chránenom pracovisku.
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(5) Obèanovi so zdravotným postihnutím pod¾a § 9
ods. 1 písm. a), ktorému bol poskytnutý príspevok po-
d¾a § 57 pred 1. januárom 2006 a ktorý po opätovnom
posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu
alebo po preskúmaní trvania invalidity na nárok na in-
validný dôchodok pod¾a osobitného predpisu49a) prestal
by� obèanom so zdravotným postihnutím pod¾a § 9
ods. 1 písm. a) do 31. decembra 2005, sa prestane po-
skytova� príspevok pod¾a § 60 po uplynutí dvoch rokov
od zaèatia prevádzkovania alebo vykonávania samo-
statnej zárobkovej èinnosti v chránenej dielni alebo na
chránenom pracovisku za podmienok pod¾a § 60
ods. 1.

(6) Na úèely plnenia povinnosti zamestnávate¾a po-
d¾a § 63 sa za obèana so zdravotným postihnutím pod¾a
§ 9 ods. 1 písm. a) pova�uje aj obèan, ktorý po opätov-
nom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného
stavu alebo po preskúmaní trvania invalidity na nárok
na invalidný dôchodok pod¾a osobitného predpisu49a)
prestal by� obèanom so zdravotným postihnutím pod¾a
§ 9 ods. 1 písm. a), najdlh�ie do troch rokov odo dòa na-
dobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej pois-
�ovne alebo najdlh�ie do troch rokov od vydania posud-
ku, ktorým bola obèanovi priznaná miera poklesu
schopnosti vykonáva� zárobkovú èinnos� 40 % a me-
nej.

(7) Na úèely realizácie projektov pod¾a § 54 sa za ob-
èana so zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1
písm. a) pova�uje aj obèan, ktorý po opätovnom posú-
dení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu alebo
po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný
dôchodok pod¾a osobitného predpisu49a) prestal by� ob-
èanom so zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1
písm. a), najdlh�ie do troch rokov odo dòa nadobudnu-
tia právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej pois�ovne ale-
bo najdlh�ie do troch rokov od vydania posudku, kto-
rým bola obèanovi priznaná miera poklesu schopnosti
vykonáva� zárobkovú èinnos� 40 % a menej.�.

Doteraj�ie odseky 2 a� 11 sa oznaèujú ako odseky 8
a� 17.

95. Za § 72 sa vkladá § 72a, ktorý znie:

�§ 72a

(1) Uchádzaèovi o zamestnanie, ktorý bol vedený
v evidencii uchádzaèov o zamestnanie pred 1. janu-
árom 2006 a na ktorého vzdelávanie a prípravu pre trh
práce bol pred 1. januárom 2006 poskytnutý príspevok
pod¾a doteraj�ích predpisov, úrad mô�e poskytnú� do
31. decembra 2007 iba príspevok na druhú vzdeláva-
ciu aktivitu a na ka�dú ïal�iu vzdelávaciu aktivitu po-
d¾a § 46 ods. 4.

(2) Záujemcovi o zamestnanie, ktorému bol pred
1. januárom 2006 poskytnutý príspevok na vzdeláva-
nie a prípravu pre trh práce pod¾a doteraj�ích predpi-
sov, mô�e úrad poskytnú� príspevok pod¾a § 46 ods. 6
a� po uplynutí dvoch rokov od poskytnutia príspevku
pred 1. januárom 2006.

(3) Pau�álny príspevok na úhradu nevyhnutných vý-
davkov zamestnávate¾a spojených s vykonávaním ab-

solventskej praxe poskytovaný na základe uzatvorenej
písomnej dohody s úradom pred 1. januárom 2006 sa
poskytuje do uplynutia dohodnutej då�ky vykonávania
absolventskej praxe.

(4) Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za
úhradu, povolenie na vykonávanie èinnosti agentúry
doèasného zamestnávania a povolenie na vykonávanie
èinnosti agentúry podporovaného zamestnávania vy-
dané alebo predå�ené pred 1. januárom 2006 sa pova-
�uje za povolenie na sprostredkovanie zamestnania za
úhradu, povolenie na vykonávanie èinnosti agentúry
doèasného zamestnávania a povolenie na vykonávanie
èinnosti agentúry podporovaného zamestnávania vy-
dané na dobu neurèitú.

(5) Odborný poradca, ktorý do 31. decembra 2005
vykonával odbornú poradenskú èinnos� pod¾a predpi-
sov platných do 31. decembra 2005 a nespåòa pod-
mienku dosiahnutého vysoko�kolského vzdelania dru-
hého stupòa pod¾a § 43 ods. 3, mô�e uvedenú èinnos�
vykonáva� najdlh�ie do 31. decembra 2009, a ak zaèal
do 31. decembra 2009 �túdium, ktorého absolvovaním
získa vysoko�kolské vzdelanie druhého stupòa, a� do
ukonèenia tohto �túdia, najdlh�ie do 31. decembra
2012.�.

Èl. II

Zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení záko-
na è. 5/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona
è. 453/2004 Z. z., zákona è. 613/2004 Z. z., zákona
è. 614/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 305/2005 Z. z. a zákona è. 471/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V § 5 ods. 4 písmeno b) znie:
�b) 25 % zo starobného dôchodku; dôchodcovi, ktorý

získal obdobie dôchodkového poistenia viac ako 25
rokov, sa táto suma zvy�uje o 1 % priznaného sta-
robného dôchodku za ka�dý ïal�í rok dôchodkové-
ho poistenia získaného po 25. roku dôchodkového
poistenia,�.

2. V poznámke pod èiarou k odkazu 14 sa slová �§ 51
a 52� nahrádzajú slovami �§ 57 ods. 1 a 2�.

3. § 10 sa dopåòa odsekmi 5 a� 8, ktoré znejú:
�(5) Dávkou na úèely tohto zákona je za podmienok

urèených týmto zákonom aj 350 Sk mesaène u obèana
alebo fyzickej osoby, ktorá sa s obèanom spoloène po-
sudzuje na úèely posudzovania hmotnej núdze, ak je
rodièom die�a�a do jedného roku veku.

(6) Vý�ka dávky a príspevkov urèená pod¾a § 17 sa
zvý�i o dávku pod¾a odseku 5, ak je obèan alebo fyzická
osoba, ktorá sa s obèanom v hmotnej núdzi spoloène
posudzuje, rodièom die�a�a do jedného roku veku
a tento rodiè preuká�e potvrdením príslu�ného pediat-
ra, �e sa s týmto die�a�om zúèastòuje na preventívnych
prehliadkach u pediatra pod¾a osobitného predpisu.20a)

(7) Ak obèan alebo fyzická osoba, ktorá sa s obèanom
spoloène posudzuje na úèely posudzovania hmotnej
núdze, je rodièom die�a�a do jedného roku veku a tento
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rodiè preuká�e potvrdením pediatra, �e sa s týmto die-
�a�om zúèastòuje na preventívnych prehliadkach u pe-
diatra pod¾a osobitného predpisu20a) a mal bezprostred-
ne pred narodením tohto die�a�a zabezpeèované
základné �ivotné podmienky a poskytovanú pomoc
v hmotnej núdzi, patrí mu dávka pod¾a odseku 5.

(8) Dávka urèená pod¾a odsekov 6 a 7 patrí len jedné-
mu z rodièov bez oh¾adu na poèet detí do jedného roku
veku.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 20a znie:
�20a) § 2 zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti

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

4. V § 11 ods. 1 sa vypú��a druhá veta. Súèasne sa
vypú��a poznámka pod èiarou k odkazu 21.

5. V § 12 ods. 3 písmeno b) znie:
�b) sa zúèastòuje na vzdelávaní a príprave pre trh prá-

ce uskutoèòovaných v rámci projektov21) schvále-
ných Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky (ïalej len �ministerstvo�), Ús-
tredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ïalej len
�ústredie�) alebo úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny (ïalej len �úrad�) pod¾a osobitného predpi-
su,22) alebo�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 21 znie:
�21) § 46 a 54 zákona è. 5/2004 Z. z.�.

6. V poznámke pod èiarou k odkazu 22 sa slová �§ 5�
nahrádzajú slovami �§ 3 a� 5�.

7. V § 12 ods. 4 písmeno b) znie:
�b) sa zúèastòuje na vzdelávaní a príprave pre trh prá-

ce uskutoèòovaných v rámci projektov21) schvále-
ných ministerstvom, ústredím alebo úradom pod¾a
osobitného predpisu,22) alebo�.

8. V § 19 ods. 9 sa slová �odsekov 5 a� 8� nahrádzajú
slovami �odsekov 4 a� 8�.

9. Nadpis § 22 znie: �Pôsobnos� ústredia�.

10. V § 22 úvodnej vete sa slová �Ústredie práce, so-
ciálnych vecí a rodiny28) (ïalej len �ústredie�)� nahrá-
dzajú slovom �Ústredie28)�.

11. V § 23 písm. a) �iestom bode sa na konci vypú��a
èiarka a pripájajú sa tieto slová: �a dávky pod¾a § 10
ods. 7,�.

12. V § 23 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c),
ktoré znie:
�c) uzatvára písomnú dohodu s obcou pod¾a § 28 ods. 3

a 4,�.

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

13. V § 24 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písme-
no d), ktoré znie:
�d) uzatvára písomnú dohodu s úradom pod¾a § 28

ods. 3 a 4, s obsahom ktorej oboznámi poberate¾ov
dávky a príspevkov vo svojom územnom obvode,�.

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

14. V § 25 ods. 11 sa za slová �ich výplaty� vkladajú
slová: �a odvolanie proti rozhodnutiu o urèení a o uvo¾-
není osobitného príjemcu�.

15. V § 27 ods. 1 a 2 sa za slová �§ 12 ods. 9 a 10�
vkladajú slová �a dávky pod¾a § 10 ods. 7�.

16. § 28 vrátane nadpisu znie:

�§ 28

Osobitný príjemca

(1) Osobitný príjemca pod¾a tohto zákona je obec ale-
bo, ak je to odôvodnené, iná právnická osoba alebo fy-
zická osoba. Osobitného príjemcu urèuje rozhodnutím
úrad, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak osobitný
príjemca zabezpeèuje dávku a príspevky vo vecnej for-
me, je povinný ich poskytova� za cenu obvyklú a na
mieste dostupnom obèanovi v hmotnej núdzi.

(2) Úrad urèí osobitného príjemcu, ak sa doteraj�ou
výplatou dávky a príspevkov nedosiahol alebo zrejme
nedosiahne úèel, na ktorý sú dávka a príspevky urèe-
né. Úrad urèí osobitného príjemcu po jeho predchádza-
júcom súhlase. Úrad uvo¾ní osobitného príjemcu, ak
pominuli dôvody na jeho urèenie.

(3) Obec je osobitným príjemcom dávky a príspevkov
na základe rozhodnutia úradu aj vtedy, ak súhlasí, �e
bude vykonáva� funkciu osobitného príjemcu voèi v�et-
kým obèanom vo svojom územnom obvode, ktorým
úrad priznal dávku a príspevky právoplatným rozhod-
nutím. Podmienka pod¾a odseku 2 prvej vety sa nepo-
u�ije. Na takýto výkon osobitného príjemcu úrad s ob-
cou uzatvorí písomnú dohodu.31a)

(4) Dohoda pod¾a odseku 3 musí obsahova�
a) identifikaèné údaje zúèastnených strán,
b) èas, na ktorý sa dohoda uzatvára,
c) identifikaèné údaje o poberate¾och dávky a príspev-

kov a formu, v akej sa dávka a príspevky poberate-
¾om poskytujú,

d) podmienky formy zabezpeèenia dávky a príspevkov,
e) vý�ku dávky a príspevkov,
f) termín aktualizácie zoznamov poberate¾ov dávky

a príspevkov,
g) podmienky odstúpenia od dohody a
h) ïal�ie dohodnuté nále�itosti.

(5) Osobitný príjemca zabezpeèuje dávku a príspev-
ky v peòa�nej forme alebo vo vecnej forme a je povinný
ich pou�i� len na prospech obèana v hmotnej núdzi a fy-
zických osôb, ktoré sa s obèanom v hmotnej núdzi spo-
loène posudzujú.

(6) Úrad dohliada, ako ním urèený osobitný príjemca
plní svoje povinnosti. Ak si osobitný príjemca neplní
svoje povinnosti, úrad ho uvo¾ní z funkcie osobitného
príjemcu a urèí iného osobitného príjemcu.

(7) Ak sa dávka a príspevky vyplácajú osobitnému
príjemcovi, ktorým je právnická osoba, mô�e dávku
a príspevky vyplati� bezhotovostným prevodom úrad zo
svojho úètu na osobitný úèet osobitného príjemcu.
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(8) Obec mô�e po uplatnení postupu pod¾a § 19 ods. 5
a 6 urèi� za osobitného príjemcu inú právnickú osobu
alebo fyzickú osobu. Ustanovenia odseku 1 druhej vety
a odsekov 2, 5 a� 7 platia rovnako.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 31a znie:
�31a) § 51 a 853 Obèianskeho zákonníka.�.

17. V § 31 sa vypú��a odsek 4.

18. Za § 33d sa vkladá § 33e, ktorý znie:

�§ 33e

(1) Dávka a príspevky, o ktorých príslu�ný orgán
právoplatne rozhodol do 31. decembra 2005, sa vypla-
tia v sume, v ktorej patrili pod¾a právoplatného rozhod-
nutia, najdlh�ie do 28. februára 2006.

(2) Príslu�ný orgán prehodnotí dávku a príspevky
a rozhodne o dávke a príspevkoch uvedených v odse-
ku 1 najneskôr do 28. februára 2006.�.

Èl. III

Zákon è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú pod-
mienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slo-
venskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z.
a zákona è. 607/2004 Z. z. sa dopåòa takto:

V § 2 sa odsek 1 dopåòa písmenom m), ktoré znie:
�m) vo¾ného pohybu pracovníkov.�.

Èl. IV

Zákon è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
zákona è. 389/1998 Z. z., zákona è. 155/1999 Z. z., zá-
kona è. 450/2000 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., záko-
na è. 507/2002 Z. z., zákona è. 534/2002 Z. z., zákona
è. 724/2002 Z. z., zákona è. 453/2003 Z. z., zákona
è. 599/2003 Z. z., zákona è. 45/2004 Z. z., zákona
è. 141/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 453/2004 Z. z., zákona
è. 564/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 257/2005 Z. z., zákona è. 305/2005 Z. z. a zákona
è. 471/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 17 ods. 4 sa vypú��ajú slová �a peòa�ný príspe-
vok na prepravu�.

2. V § 59 odsek 1 znie:
�(1) Obèanovi s �a�kým zdravotným postihnutím,

ktorý je pod¾a posudku vydaného pod¾a § 57 ods. 1 a 2
odkázaný na pomôcku, mo�no poskytnú� peòa�ný prí-
spevok na zaobstaranie pomôcky, ak sa táto pomôcka
neposkytuje ani nepo�ièiava na základe verejného
zdravotného poistenia42) s výnimkou druhého mecha-
nického vozíka alebo druhého elektrického vozíka. Za
druhý mechanický vozík sa pova�uje aj druhý jednodu-
chý koèík alebo druhý �peciálne upravený koèík.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 42 znie:
�42) § 5 zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti

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

3. V § 59 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: �Vý�-
ka peòa�ného príspevku na zaobstaranie pomôcky ur-
èeného na kúpu druhého mechanického vozíka je naj-
viac 16 000 Sk a druhého elektrického vozíka je najviac
110 000 Sk. Na urèenie vý�ky peòa�ného príspevku na
zaobstaranie pomôcky urèeného na kúpu druhého me-
chanického vozíka alebo druhého elektrického vozíka
prvá veta platí rovnako.�.

4. V § 59 ods. 11 sa vypú��ajú slová �pod¾a odse-
ku 10�.

5. V § 59 ods. 18 sa na konci pripájajú tieto slová: �ak
tento zákon neustanovuje inak�.

6. V § 59 ods. 19 sa na konci bodka nahrádza bodko-
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: �to neplatí, ak bol ob-
èanovi s �a�kým zdravotným postihnutím poskytnutý
peòa�ný príspevok na zaobstaranie pomôcky urèený
na kúpu druhého mechanického vozíka alebo druhého
elektrického vozíka.�.

7. V § 59 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý
znie:

�(20) Ïal�í peòa�ný príspevok na zaobstaranie po-
môcky rovnakého druhu urèený na kúpu druhého me-
chanického vozíka mo�no poskytnú� obèanovi s �a�-
kým zdravotným postihnutím a� po uplynutí piatich
rokov od predchádzajúceho poskytnutia peòa�ného
príspevku na takúto pomôcku. Ïal�í peòa�ný príspe-
vok na zaobstaranie pomôcky rovnakého druhu urèený
na kúpu druhého elektrického vozíka mo�no poskyt-
nú� obèanovi s �a�kým zdravotným postihnutím a� po
uplynutí desiatich rokov od predchádzajúceho poskyt-
nutia peòa�ného príspevku na takúto pomôcku. Ïal�í
peòa�ný príspevok na zaobstaranie pomôcky rovnaké-
ho druhu urèený na kúpu druhého mechanického vozí-
ka alebo druhého elektrického vozíka mo�no poskyt-
nú� obèanovi s �a�kým zdravotným postihnutím, ak
pomôcka, na zaobstaranie ktorej bol obèanovi s �a�kým
zdravotným postihnutím poskytnutý predchádzajúci
peòa�ný príspevok na zaobstaranie pomôcky, si vy�a-
duje opravu a cena opravy alebo cena opravy s cenou
v�etkých doteraj�ích opráv presiahne vý�ku 50 % ceny
pomôcky.�.

Doteraj�ie odseky 20 a� 24 sa oznaèujú ako odse-
ky 21 a� 25.

8. V § 59 ods. 21 sa na konci pripájajú tieto slová:
�alebo menej ako desa� rokov, ak ide o druhý elektrický
vozík�.

9. V § 59 ods. 22 sa za slová �piatich rokov� vkladajú
slová �alebo ak ide o druhý elektrický vozík pred uply-
nutím desiatich rokov�.

10. V § 59 ods. 23 sa za slová �uplynutím piatich ro-
kov� vkladajú slová �alebo ak ide o druhý elektrický vo-
zík pred uplynutím desiatich rokov� a za slová �Lehota
piatich rokov� sa vkladajú slová �alebo desiatich ro-
kov�.

11. V § 59 ods. 25 sa slová �odseku 20� nahrádzajú
slovami �odseku 21�.
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12. V § 60 ods. 1 sa slová �sa poskytuje alebo po�ièia-
va� nahrádzajú slovami �bola poskytnutá alebo po�ièa-
ná�.

13. V § 62 ods. 2 sa vypú��ajú slová �prepravná slu�-
ba alebo�.

14. V § 62 ods. 3 sa nad slovo �prepravy� umiestòuje
odkaz 43a, na konci sa vkladá èiarka a pripájajú sa tie-
to slová: �obcou, alebo subjektom, ktorý poskytuje so-
ciálnu pomoc pod¾a tohto zákona�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 43a znie:
�43a) Zákon è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní

(�ivnostenský zákon) v znení neskor�ích predpisov.�.

15. V § 62 ods. 6 sa suma �2 500 Sk� nahrádza su-
mou �2 750 Sk�.

16. V § 64a ods. 10 posledná veta znie: �Na zis�ovanie
príjmu, preukazovanie príjmu, prehodnocovanie príj-
mu a výpoèet príjmu platí § 58 ods. 10,13 a 14 rovna-
ko.�.

17. V § 71 sa odsek 1 dopåòa písmenom l), ktoré znie:
�l) zabezpeèuje prepravu na úèely § 62 ods. 3.�.

18. V § 92 ods. 1 sa vypú��ajú slová �bez sprievodcu�.

19. Za § 110u sa vkladajú § 110v a 110w, ktoré zne-
jú:

�§ 110v

O �iadostiach o poskytnutie peòa�ného príspevku na
prepravu a peòa�ného príspevku na kompenzáciu zvý-
�ených výdavkov na diétne stravovanie, ktoré boli po-
dané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. de-
cembra 2005, sa rozhoduje pod¾a zákona úèinného od
1. januára 2006.

§ 110w

Za peòa�ný príspevok na zaobstaranie pomôcky ur-
èený na kúpu druhého mechanického vozíka alebo
druhého elektrického vozíka sa na úèely tohto zákona
pova�uje aj peòa�ný príspevok na zaobstaranie pomôc-
ky urèený na kúpu druhého mechanického vozíka ale-
bo druhého elektrického vozíka, ktorý bol obèanovi
s �a�kým zdravotným postihnutím poskytnutý pod¾a
právnych predpisov úèinných od 1. júla 1999 do 31. de-
cembra 2002.�.

20. Príloha è. 13 vrátane nadpisu znie:

�Príloha è. 13 k zákonu è. 195/1998 Z. z.
v znení neskor�ích predpisov

Skupiny chorôb a porúch na úèely poskytovania peòa�ného
príspevku na kompenzáciu zvý�ených výdavkov na diétne stravovanie

Skupiny

I. skupina
a) fenylketonúria do 18. roku �ivota po 18. roku �ivota sa posudzuje individuálne na základe neurologického a psy-

chiatrického vy�etrenia,
b) cystická fibróza s pankretickou insuficienciou,
c) ne�pecifické zápalové ochorenie èreva ulcerózna kolitída, Crohnova choroba v období sekundárnej malabsorpcie,
d) coeliakia v detskom veku a u dospelých, ktorých zdravotný stav si vy�aduje osobitné potravinové výrobky.

II. skupina
a) diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami,
b) odstránenie 2/3 alebo celého �alúdka s malnutríciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,
c) syndróm krátkeho èreva so skrátením èreva viac ako 100 cm s prejavmi malabsorpcie,
d) chronické po�kodenie pankreasu (zápal, nádor, úraz) so záva�nou maldigesciou, poklesom hmotnosti tela o 10 %

od normy s prejavmi malabsorpcie,
e) systémové ochorenia systémový lupus erytematodes, Sjögrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova

choroba spojené s poklesom hmotnosti tela viac ako 10 % od normy,
f) malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu, s poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,
g) skupina ïal�ích zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy, s diagnostikovanou záva�nou

zmenou funkcie tráviaceho traktu alebo s poklesom hmotnosti tela viac ako 15 % od normálnej hodnoty s prejavmi
malabsorpcie.

III. skupina
a) chronická insuficiencia oblièiek, kde je hladina kreatinínu v sére vy��ia ako 200 mmol/l,
b) zú�enie pa�eráka s výraznou poruchou prehåtania na benígnom podklade alebo malígnom podklade.�.
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Èl. V

Zákon è. 453/2003 Z. z. o orgánoch �tátnej správy
v oblasti sociálnych vecí, rodiny a slu�ieb zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 5/2004 Z. z. a zákona è. 82/2005 Z. z. sa dopåòa takto:

V § 5 ods. 7 sa za písmeno c) vkladajú nové písme-
ná d) a e), ktoré znejú:
�d) získava podklady a posudzuje ich na úèely poskyto-

vania dotácií v pôsobnosti ministerstva,
e) vedie evidenciu fyzických osôb a právnických osôb na

úèely poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva,�.

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

Èl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996
Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zá-
kona è. 232/1999 Z. z., zákona è. 3/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona
è. 468/2000 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona
è. 96/2002 Z. z., zákona è. 118/2002 Z. z., zákona
è. 215/2002 Z. z., zákona è. 237/2002 Z. z., zákona
è. 418/2002 Z. z., zákona è. 457/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 477/2002 Z. z., zákona
è. 480/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona
è. 217/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 450/2003 Z. z., zákona è. 469/2003 Z. z., zákona
è. 583/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona
è. 199/2004 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z., zákona
è. 374/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 434/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 541/2004 Z. z., zákona è. 572/2004 Z. z., zákona
è. 578/2004 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z., zákona
è. 633/2004 Z. z., zákona è. 653/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 5/2005 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z., zákona
è. 15/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z., zákona
è. 331/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 342/2005 Z. z., zákona è. 473/2005 Z. z., zákona
è. 491/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z. a zákona è. 572/2005 Z. z. sa mení
takto:

V prílohe k zákonu Národnej rady Slovenskej repub-

liky è. 145/1995 Z. z. v èasti VIII Finanèná správa
a obchodná èinnos� polo�ka 150a znie:
�Polo�ka 150a
a) Vydanie povolenia na sprostredkovanie

zamestnania za úhradu
1. pre fyzické osoby .................................... 500 Sk
2. pre právnické osoby ............................. 1 000 Sk

b) Zmena povolenia na sprostredkovanie
zamestnania za úhradu
1. pre fyzické osoby .................................... 250 Sk
2. pre právnické osoby ............................... 500 Sk

c) Vydanie povolenia na èinnos� agentúry
doèasného zamestnávania
1. pre fyzické osoby ............................... 1 500 Sk
2. pre právnické osoby ............................. 3 000 Sk

d) Zmena povolenia na èinnos� agentúry
doèasného zamestnávania
1. pre fyzické osoby .................................... 750 Sk
2. pre právnické osoby ............................. 1 500 Sk

e) Vydanie povolenia na èinnos� agentúry
podporovaného zamestnávania
1. pre fyzické osoby ............................... 1 500 Sk
2. pre právnické osoby ........................... 3 000 Sk

f) Zmena povolenia na èinnos� agentúry
podporovaného zamestnávania
1. pre fyzické osoby .................................... 750 Sk
2. pre právnické osoby ............................. 1 500 Sk

g) Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených
v písmenách a) a� f) .................................. 100 Sk

Poznámky

Správny orgán odpustí poplatok pod¾a písmen a) a� f)
fyzickej osobe, ktorá je dr�ite¾om preukazu obèana
s �a�kým zdravotným postihnutím, ak uvedenú èin-
nos� bude vykonáva� ako osoba samostatne zárobkovo
èinná a nebude zamestnancom.�.

Èl. VII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa spl-
nomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republi-
ky vyhlásil úplné znenie zákona è. 5/2004 Z. z. o slu�-
bách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
zákonom è. 191/2004 Z. z., zákonom è. 365/2004 Z. z.,
zákonom è. 585/2004 Z. z., zákonom è. 614/2004 Z. z.,
zákonom è. 1/2005 Z. z., zákonom è. 82/2005 Z. z., zá-
konom è. 528/2005 Z. z. a týmto zákonom.

Èl. VIII

Úèinnos�

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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574

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

z 30. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 307/2003 Z. z.,
ktorým sa upravujú po�iadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov
�ivoèí�neho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym po�iadavkám 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 zákona è. 207/2002 Z. z. 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. 307/2003
Z. z., ktorým sa upravujú po�iadavky na zdravie zvierat
pri výmene a dovoze produktov �ivoèí�neho pôvodu,
ktoré nepodliehajú iným veterinárnym po�iadavkám
v znení nariadenia vlády è. 495/2003 Z. z. a nariadenia
vlády è. 180/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 1 sa vypú��a odsek 1.

Doteraj�ie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 1 a 2.

2. V § 4 ods. 1 v úvodnej vete a v písmenách a) a b),
§ 5 ods. 1, § 6 ods. 5, § 7, § 8 ods. 1 v úvodnej vete
a v písmene c), § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 sa slová �v prílo-
hách è. 2 a 3� nahrádzajú slovami �v prílohe è. 2�.

3. V § 8 ods. 1 písm. b) sa vypú��ajú slová �ak nie
je v prílohe è. 3 uvedené inak�.

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

�§ 11a

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty
Európskych spoloèenstiev uvedené v prílohe è. 1.�.

5. Názov prílohy è. 1 znie: �Zoznam preberaných
právnych aktov Európskych spoloèenstiev�.

6. V prílohe è. 1 sa vypú��a posledná veta a doteraj-
�í text prílohy è. 1 sa oznaèuje ako bod �1.�.

7. Príloha è. 1 sa dopåòa bodom �2.�, ktorý znie:
�2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES

z 21. apríla 2004, ktorou sa zru�ujú urèité smernice
týkajúce sa hygieny potravín a zdravotných podmie-
nok výroby a uvádzania urèitých produktov �ivoèí�-
neho pôvodu urèených na ¾udskú spotrebu na trh
a ktorou sa menia a dopåòajú smernice Rady
89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutie Rady
95/408/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).�.

8. Príloha è. 3 sa vypú��a.

Èl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos� 1. januára
2006.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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