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Z Á K O N

zo 7. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z. a zákona
è. 534/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 8 ods. 1 písmeno f) znie:
�f) záväzky �tátu vyplývajúce z plnenia povinností usta-

novených osobitnými predpismi,13a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:
�13a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky

è. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona è. 455/1991
Zb. o �ivnostenskom podnikaní (�ivnostenský zákon) v znení
neskor�ích predpisov, zákon è. 514/2003 Z. z. o zodpoved-
nosti za �kodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene
niektorých zákonov.�.

2. V § 8 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta,
ktorá znie: �Dotácie vo svojej vecnej pôsobnosti posky-
tuje správca kapitoly alebo orgán �tátnej správy, ktorý
je svojimi príjmami a výdavkami zapojený na jeho roz-
poèet, alebo ak tak ustanoví osobitný zákon, iná roz-
poètová organizácia.�.

3. V § 8 ods. 2 tretej vete sa slová �poskytuje správca
kapitoly vo svojej vecnej pôsobnosti� nahrádzajú slova-
mi �sa poskytujú�.

4. V § 8 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodko-
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: �pri zúètovaní finanè-
ných vz�ahov so �tátnym rozpoètom sa nevyèerpané
prostriedky nevracajú, ak ich suma nepresiahne 100
Sk.�.

5. V § 8 ods. 4 �tvrtá veta znie:
�Prostriedky Európskej únie, prostriedky �tátneho

rozpoètu urèené na financovanie spoloèných progra-
mov Slovenskej republiky a Európskej únie a pro-
striedky �tátneho rozpoètu urèené na financovanie
úèelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o po-
skytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou re-
publikou a inými �tátmi mo�no pou�i� aj v nasledujú-
cich rozpoètových rokoch a� do ich vyèerpania na
urèený úèel.�.

6. V § 8 ods. 6 prvej vete sa za slová �odseku 4� vkla-
dajú slová �okrem prostriedkov �tátneho rozpoètu ur-
èených na financovanie úèelov vyplývajúcich z medzi-

národných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených
medzi Slovenskou republikou a inými �tátmi�.

7. V § 15 odsek 1 znie:
�(1) Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minis-

ter financií mô�e v rozsahu a za podmienok ustanove-
ných zákonom o �tátnom rozpoète na príslu�ný rozpoè-
tový rok povoli� uskutoènenie výdavku nevyhnutného
pre hospodárstvo Slovenskej republiky a nezabezpeèe-
ného v �tátnom rozpoète; rozsah ustanovený zákonom
o �tátnom rozpoète na príslu�ný rozpoètový rok na po-
volenie uskutoènenia tohto výdavku neplatí na vyspo-
riadanie finanèných vz�ahov vyplývajúce z povinného
roèného zúètovania so �tátnym rozpoètom. Ak v priebe-
hu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpoète
kapitoly zabezpeèená, mo�no úhradu realizova� na zá-
klade vykonaného rozpoètového opatrenia.�.

8. V § 19 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: �Pro-
striedky �tátneho rozpoètu nemo�no pou�i� na úhradu
nájomného pod¾a zmluvy o nájme veci s právom kúpy
prenajatej veci29) okrem úhrady tohto nájomného
z prostriedkov �tátneho rozpoètu urèených na financo-
vanie spoloèných programov Slovenskej republiky
a Európskej únie.�.

9. V § 19 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza bodko-
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: �poskytovanie pred-
davkov subjektmi verejnej správy pod¾a osobitných
predpisov22a) týmto nie je dotknuté.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 22a znie:
�22a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky

è. 233/1995 Z. z. v znení neskor�ích predpisov, Obèiansky
súdny poriadok, zákon è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zme-
ne a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom pod-
nikaní (�ivnostenský zákon) v znení neskor�ích predpisov,
zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a re�trukturalizácii a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 353/2005 Z. z.�.

10.V § 19 sa odsek 9 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
�e) trvalú zálohu na poskytnutie po�tových slu�ieb.�.

11. V § 19 ods. 10 sa vypú��ajú slová �a odseku 9
písm. a)�.

12. V § 19 odsek 11 znie:
�(11) Ustanovenia odsekov 8 a� 10 sa vz�ahujú aj na

pou�itie prostriedkov na financovanie spoloèných
programov Slovenskej republiky a Európskej únie ko-
neèným prijímate¾om a právnickou osobou alebo fyzic-
kou osobou, ktorej boli poskytnuté prostriedky koneè-
ným prijímate¾om pod¾a § 20 ods. 2. Na poskytovanie
prostriedkov koneènému prijímate¾ovi príslu�ným or-
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gánom �tátnej správy, na poskytovanie prostriedkov
koneèným prijímate¾om právnickej osobe alebo fyzickej
osobe pod¾a § 20 ods. 2 a na poskytovanie preddavkov
obci a vy��iemu územnému celku na úhradu nákladov
preneseného výkonu �tátnej správy sa nepou�ijú odse-
ky 8 a� 10.�.

13. § 19 sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
�(15) Subjekt verejnej správy s výnimkou subjektu

verejnej správy, ktorým je obec, vy��í územný celok
a nimi zriadená rozpoètová organizácia a príspevková
organizácia, je oprávnený uzatvori� zmluvu pod¾a oso-
bitného predpisu,24a) ak hodnota plnenia z tejto zmluvy
za stavebné práce, ktoré sa majú uskutoèni�, prevy�uje
sumu 100 000 000 Sk, len s predchádzajúcim súhla-
som vlády. Povinnou súèas�ou materiálu na rokovanie
vlády je stanovisko ministerstva financií k návrhu tejto
zmluvy z h¾adiska dôsledkov jej realizácie na vykazova-
nie dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej
pre Európsku úniu. Subjekt verejnej správy je povinný
na �iados� ministerstva financií predlo�i� údaje potreb-
né na úèely hodnotenia a vykazovania dlhu verejnej
správy.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 24a znie:
�24a) Zákon è. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a orga-
nizácii ústrednej �tátnej správy v znení neskor�ích predpi-
sov.�.

14. V § 20 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodko-
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: �prostriedky Európ-
skej únie pre pôdohospodárstvo mo�no vies� v rozsahu
dohodnutom s ministerstvom financií na osobitných
úètoch Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky v �tátnej pokladnici.�.

15. V § 20 odsek 6 znie:
�(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bol

ulo�ený odvod, penále alebo pokuta za poru�enie fi-
nanènej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami
Európskej únie poskytnutými pod¾a odseku 2, odvádza
tento odvod na príslu�ný osobitný úèet pod¾a odseku 1;
penále a pokuta sú príjmom �tátneho rozpoètu v súla-
de s § 7 ods. 1 písm. i).�.

16. V § 20 ods. 7 sa vypú��ajú slová �ministerstva fi-
nancií�.

17. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

�§20a

(1) Prostriedky doèasnej finanènej pomoci24b) (ïalej
len �prechodné prostriedky�) a prostriedky �tátneho
rozpoètu urèené na financovanie spoloèných progra-
mov Slovenskej republiky a Európskej únie sa vedú na
osobitných úètoch ministerstva financií v �tátnej po-
kladnici. Za správu týchto prostriedkov zodpovedá mi-
nisterstvo financií, ktoré zverejòuje informácie o fi-
nanèných tokoch spôsobom pod¾a osobitného
zákona.7)

(2) Prostriedky pod¾a odseku 1 prijaté rozpoètovou
organizáciou z osobitných úètov pod¾a odseku 1 vedie
rozpoètová organizácia na osobitnom úète.

(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bol

ulo�ený odvod, penále a pokuta za poru�enie finanènej
disciplíny pri hospodárení s prechodnými prostriedka-
mi, odvádza tento odvod prostredníctvom subjektu,
ktorý prechodné prostriedky poskytol a ktorý vrátené
prechodné prostriedky odvedie na príslu�ný osobitný
úèet pod¾a odseku 1 najneskôr v deò nasledujúci po
dni ich pripísania na úèet; penále a pokuta sú príjmom
�tátneho rozpoètu v súlade s § 7 ods. 1 písm. i).

(4) Ak Európska únia po�iada o vrátenie prechod-
ných prostriedkov, odvedú sa tieto prostriedky vrátane
sankcie pod¾a odseku 5 z príslu�ného osobitného úètu
pod¾a odseku 1 do rozpoètu Európskej únie. Rozdiel
medzi vrátenou sumou odvodu a povinnou sumou od-
vodu do rozpoètu Európskej únie sa vysporiada v pro-
spech alebo na �archu �tátneho rozpoètu.

(5) Slovenská republika zaplatí Európskej únii úrok
z ome�kania v prípade oneskoreného vrátenia prechod-
ných prostriedkov pod¾a sadzby urèenej Európskou
úniou.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 24b znie:
�24b) Èlánok 34 ods. 1 Aktu o podmienkach pristúpenia pripojené-

ho k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej
únii (oznámenie è. 185/2004 Z. z.).�.

18. V § 21 sa vypú��a odsek 6.

Doteraj�ie odseky 7 a� 16 sa oznaèujú ako odseky 6
a� 15.

19. V § 21 ods. 11 tretej vete sa vypú��ajú slová �na
zru�enie rozpoètovej organizácie alebo príspevkovej or-
ganizácie�.

20. V § 22 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: �Ak
rozpoètová organizácia vykonáva èinnos�, v rozsahu
ktorej je platite¾om dane z pridanej hodnoty,28a) je
oprávnená v tom istom rozpoètovom roku vzájomne za-
poèíta� príjmy z prijatej dane z pridanej hodnoty, vráte-
ného neodpoèítaného nadmerného odpoètu alebo jeho
neodpoèítanej èasti s výdavkami na úhradu odpoèíta-
te¾nej dane z pridanej hodnoty.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 28a znie:
�28a) § 3 zákona è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zne-

ní neskor�ích predpisov.�.

21. V § 22 ods. 4 druhej vete sa na konci bodka na-
hrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: �výdav-
ky �tátneho rozpoètu urèené na financovanie úèelov
vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí
grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou
a inými �tátmi sa realizujú prostredníctvom samostat-
ného mimorozpoètového úètu.�.

22. V poznámke pod èiarou k odkazu 33 sa slovo �Zá-
kon� nahrádza slovami �Napríklad zákon� a slová
�v znení zákona è. 191/2004 Z. z. sa nahrádzajú slova-
mi �v znení neskor�ích predpisov.�.

23. V § 24 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
�alebo z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov
�tátneho rozpoètu urèených na financovanie spoloè-
ných programov Slovenskej republiky a Európskej
únie�.

24. V § 26 ods. 3 úvodnej vete sa za slová ��tátneho
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rozpoètu� vkladá èiarka a slová �rozpoètu obce alebo
rozpoètu vy��ieho územného celku�.

25. V § 26 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodko-
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: �rovnako postupuje
iná právnická osoba a fyzická osoba, ktorej sa na úèely
pod¾a odseku 3 poskytli prostriedky �tátneho rozpo-
ètu.�.

26. V § 26 odsek 6 znie:
�(6) Rozpoètová organizácia a príspevková organizá-

cia ako nájomca alebo vypo�ièiavate¾ mô�u pou�i� kapi-
tálové výdavky na technické zhodnotenie prenajatého
majetku alebo majetku vo výpo�ièke, ak doba nájmu
alebo výpo�ièky trvá aspoò �tyri roky od vynalo�enia ta-
kéhoto výdavku.�.

27. V § 26 odsek 8 znie:
�(8) Rozpoètová organizácia a príspevková organizá-

cia mô�u pou�i� prostriedky svojho rozpoètu na plate-
nie èlenského príspevku len so súhlasom zriaïovate¾a;
súhlas sa nevy�aduje, ak ide o zriaïovate¾a pod¾a § 21
ods. 6.�.

28. V § 31 odsek 2 znie:
�(2) Za poru�enie finanènej disciplíny pod¾a odseku 1

písm. a) sa nepova�uje taká realizácia výdavkov, pri
ktorej dôjde k nesprávnemu zatriedeniu výdavkov po-
d¾a rozpoètovej klasifikácie, ak je dodr�aný vecne vy-
medzený úèel pou�itia verejných prostriedkov.�.

29. V § 31 ods. 3 sa vypú��ajú slová �do rozpoètu,
z ktorého boli poskytnuté alebo pou�ité�.

30. V poznámke pod èiarou k odkazu 47 sa slovo �Zá-
kon� nahrádza slovami �Napríklad zákon�.

31. Za § 37a sa vkladá § 37b, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 37b

Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2006

Súhlas zriaïovate¾a so zaplatením èlenského prí-
spevku pod¾a doteraj�ích predpisov sa pova�uje za sú-
hlas pod¾a § 26 ods. 8.�.

Èl. II

Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územ-
ných finanèných orgánov v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 165/1993 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky è. 253/1993 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 254/1993 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky è. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 367/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky è. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky è. 304/1995 Z. z., zákona Národnej

rady Slovenskej republiky è. 386/1996 Z. z., zákona
è. 12/1998 Z. z., zákona è. 219/1999 Z. z., zákona
è. 367/1999 Z. z., zákona è. 240/2000 Z. z., zákona
è. 493/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 233/2002 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z., zákona
è. 526/2002 Z. z., zákona è. 114/2003 Z. z., zákona
è. 609/2003 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 350/2004 Z. z., zákona
è. 443/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona
è. 679/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z. a zákona
è. 534/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 20 odsek 1 znie:
�(1) Konanie je zaèaté dòom, keï sa podanie daòové-

ho subjektu doruèilo orgánu príslu�nému kona� vo
veci, alebo dòom, keï daòový subjekt na výzvu tohto
príslu�ného orgánu doruèil doplnené podanie. Ak sa
konanie zaèína z podnetu orgánu príslu�ného kona� vo
veci, konanie sa zaèína dòom, keï tento orgán vykonal
voèi daòovému subjektu alebo inej osobe, voèi ktorej je
pod¾a tohto zákona oprávnený kona�, prvý úkon v ko-
naní.�.

2. V § 30a odsek 2 znie:
�(2) V ostatných prípadoch je správca dane príslu�ný

na rozhodnutie v daòovom konaní povinný vo veci roz-
hodnú� do 30 dní odo dòa zaèatia konania. Odvolací or-
gán (§ 48 ods. 1) je povinný vo veci rozhodnú� do 30 dní
odo dòa doruèenia podania tomuto orgánu. V osobitne
zlo�itých prípadoch je správca dane a odvolací orgán
povinný tak urobi� do 60 dní. O registrácii pod¾a § 31 je
správca dane povinný rozhodnú� do siedmich dní odo
dòa doruèenia �iadosti o registráciu alebo do siedmich
dní odo dòa vysvetlenia, zmeny alebo doplnenia tejto
�iadosti pod¾a § 31 ods. 10.�.

3. V § 30a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: �Ak
rozhoduje orgán najbli��ie nadriadený správcovi dane,
mô�e túto lehotu na základe písomného odôvodnenia
primerane predå�i� ministerstvo, a ak rozhoduje minis-
terstvo, minister financií Slovenskej republiky.�.

4. V § 30a ods. 4 sa slová � správca dane� nahrádzajú
slovom �orgán�.

5. V § 47 odsek 3 znie:
�(3) Ak prvostupòový orgán o odvolaní pod¾a odsekov

1 a 2 nerozhodne sám, postúpi odvolanie do 30 dní odo
dòa zaèatia konania spolu s výsledkami doplneného
konania, s úplným spisovým materiálom a s predkla-
dacou správou na rozhodnutie odvolaciemu orgánu;
o takomto postupe správca dane písomne informuje
daòový subjekt.�.

Èl. III

Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zá-
kona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z. a zákona è. 534/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
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1. V § 63 ods. 3 písm. c) sa slová �80 %� nahrádzajú
slovami �64 %� a odsek 3 sa dopåòa písmenami d) a� k),
ktoré znejú:

�d) 2007 68 %,
e) 2008 72 %,
f) 2009 76 %,
g) 2010 80 %,
h) 2011 84 %,
i) 2012 88 %,
j) 2013 92 %,

k) 2014 96 %.�.

2. V § 63 ods. 4 písm. c) sa slová �20 %� nahrádzajú
slovami �36 %� a odsek 4 sa dopåòa písmenami d) a� k),
ktoré znejú:

�d) 2007 32 %,
e) 2008 28 %,
f) 2009 24 %,
g) 2010 20 %,
h) 2011 16 %,
i) 2012 12 %,
j) 2013 8 %,

k) 2014 4 %.�.

3. V § 63 ods. 5 sa slová �1. januára 2007� nahrádza-
jú slovami �1. januára 2015�.

4. V § 168 ods. 2 písm. a) sa slová �3 %� nahrádzajú
slovami �2,8 %�, za slová �a poistného na poistenie v ne-
zamestnanosti� sa vkladajú slová �a z poistného do re-
zervného fondu solidarity� a za slová �a na poistnom na
poistenie v nezamestnanosti� sa vkladajú slová �a na
poistnom do rezervného fondu solidarity�.

5. V § 226 ods. 1 písm. a) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: �Sociálna pois-
�ovòa za�le prvýkrát informáciu o zmenách stavu indi-
viduálneho úètu poistenca do konca roka 2007 za ob-
dobie kalendárnych rokov 2004 a� 2006.�.

6. Za § 293e sa vkladá § 293f, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 293f

Prechodné ustanovenie k úprave
úèinnej od 1. januára 2006

Dôchodková dávka priznaná do 31. decembra 2005
sa po tomto dni vypláca v sume urèenej pod¾a predpi-
sov úèinných do 31. decembra 2005.�.

Èl. IV

Zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní zákona è. 747/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 85 ods. 3 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie:
�Doplnková dôchodková pois�ovòa, ktorá nepodá �ia-
dos� o udelenie povolenia do 30. júna 2006, sa zru�uje
s likvidáciou 1. júla 2006.�.

2. V § 85 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

�(4) Doplnková dôchodková spoloènos�, ktorej zakla-
date¾om je doplnková dôchodková pois�ovòa, mô�e
vzniknú� najneskôr do 30. júna 2007. Doplnková dô-
chodková pois�ovòa sa zru�uje s likvidáciou 1. júla
2007, ak doplnková dôchodková spoloènos�, ktorej za-
kladate¾om je doplnková dôchodková pois�ovòa, ne-
vznikne do 30. júna 2007.�.

Doteraj�í odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.

3. V § 85 ods. 5 sa slová �odseku 2 alebo 3� nahrádza-
jú slovami �odsekov 2 a� 4�.

4. V § 86 ods. 4 sa slová �31. decembra 2005� nahrá-
dzajú slovami �30. júna 2007�.

5. V § 87 ods. 1 sa slová �31. decembra 2005� nahrá-
dzajú slovami �30. júna 2007.�.

Èl. V

Úèinnos�

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2006 ok-
rem èl. III piateho bodu a èl. IV, ktoré nadobúdajú úèin-
nos� dòom vyhlásenia.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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585

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 28 ods. 3 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o pois�ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskor�ích predpisov

výnos zo 7. decembra 2005 è. 26836/2005-SL, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú sta-
rostlivos� na rok 2006.

Výnosom sa urèuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivos� jednotlivých skupín poistencov èlene-
ných pod¾a pohlavia a pod¾a vekovej �truktúry na rok 2006 na úèely prerozdelenia poistného.

Výnos nadobúda úèinnos� 30. decembra 2005.

Výnos je uverejnený v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. decembra
2005 a mo�no doò nazrie� na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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586

O Z N Á M E N I E
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 8 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z.
o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos zo 14. decembra 2005 è. 3749/2005-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Výnosom sa poskytujú dotácie obèianskym zdru�eniam, ktoré konajú vo vecnej pôsobnosti ministerstva, dotácie
na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci, dotácie na humanitnú starostlivos�, dotácie na výkon
osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, dotácie pre deti v pred�kolských
zariadeniach, v základných �kolách a �peciálnych základných �kolách na stravu a na �kolské potreby a dotácie na
motivaèný príspevok pre deti v základných �kolách a �peciálnych základných �kolách.

Výnos zru�uje výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 25. februára 2004
è. 37/2004-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
(oznámenie è. 115/2004 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 7. septembra 2004 è. 3950/2004-II/1 (oznámenie è. 509/2004 Z. z.).

Výnos nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
a mo�no doò nazrie� na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
zákona è. 561/2004 Z. z.

opatrenie z 30. novembra 2005 è. MF/26007/2005-74, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva fi-
nancií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 è. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o po-
stupoch úètovania a podrobnosti o usporiadaní, oznaèovaní polo�iek úètovnej závierky, obsahovom vymedzení
polo�iek a rozsahu údajov urèených z úètovnej závierky na zverejnenie pre úètovné jednotky úètujúce v sústa-
ve jednoduchého úètovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú èinnos�, ak pre-
ukazujú svoje výdavky vynalo�ené na dosiahnutie, zabezpeèenie a udr�anie príjmov na úèely zistenia základu
dane z príjmov v znení neskor�ích predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002
è. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a podrobnosti o usporiadaní, oznaèo-
vaní polo�iek úètovnej závierky, obsahovom vymedzení polo�iek a rozsahu údajov urèených z úètovnej závierky na
zverejnenie pre úètovné jednotky úètujúce v sústave jednoduchého úètovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú
inú samostatne zárobkovú èinnos�, ak preukazujú svoje výdavky vynalo�ené na dosiahnutie, zabezpeèenie a udr�a-
nie príjmov na úèely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie è. 723/2002 Z. z.) v znení opatrenia
è. 21378/2003-92 (oznámenie è. 468/2003 Z. z.), opatrenia è. 25167/2003-92 (oznámenie è. 560/2003 Z. z.) a opat-
renia è. MF/11158/2004-74 (oznámenie è. 684/2004 Z. z.).

Opatrenie nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 10/2005 a mo�no doò nazrie� na Ministerstve financií Slo-
venskej republiky.
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588

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 3 zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdra-
votnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za slu�by súvisiace s po-
skytovaním zdravotnej starostlivosti

opatrenie z 9. decembra 2005 è. OPL0405-27533/2005-SL, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky è. OLP0604-24179/2004-SL, ktorým sa vydáva zoznam lieèiv a liekov
plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (oznámenie
è. 759/2004 Z. z.).

Zmeny sa vykonávajú v èasti A � Zoznam lieèiv a liekov plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe
verejného zdravotného poistenia, v èasti B � Indikaèné obmedzenia a v èasti C � Abecedný zoznam.

Opatrenie nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. de-
cembra 2005 a mo�no doò nazrie� na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 5 ods. 3 zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdra-
votnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za slu�by súvisiace s po-
skytovaním zdravotnej starostlivosti

opatrenie z 9. decembra 2005 è. OPP0405-28266/2005-SL, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych po-
môcok plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

V prílohe k tomuto opatreniu sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrá-
dzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

Opatrenie nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. de-
cembra 2005 a mo�no doò nazrie� na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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590

O Z N Á M E N I E
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, �e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskor�ích predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 5. decembra 2005 ulo�ené tieto kolektívne zmluvy vy��ieho stupòa a dodatky ku ko-
lektívnym zmluvám vy��ieho stupòa:

1. Kolektívna zmluva vy��ieho stupòa na roky 2005 � 2006 z 9. septembra 2005 uzavretá medzi Odborovým zvä-
zom METALURG

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

2. Kolektívna zmluva vy��ieho stupòa na roky 2005 � 2007 z 9. septembra 2005 uzavretá medzi Odborovým zvä-
zom METALURG, Odborovým zväzom KOVO, Nezávislými kres�anskými odbormi Slovenska

a

Zväzom hutníctva, �a�obného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vy��ieho stupòa na rok 2006 zo 16. novembra 2005 pre zamestnávate¾ov, ktorí pri odmeòo-
vaní postupujú pod¾a zákona è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verej-
nom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uzavretá medzi zamestnávate¾mi v súlade s § 1 ods. 1 písm. a)
a� i) zákona è. 553/2003 Z. z.

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kres�anskými odbormi Slovenska.

4. Kolektívna zmluva vy��ieho stupòa v �tátnej slu�be na rok 2006 zo 16. novembra 2005 uzavretá pod¾a § 2 ods. 3
písm. c) zákona è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskor�ích predpisov medzi zástupcami za �tát ur-
èenými vládou

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kres�anskými odbormi Slovenska.

5. Dodatok è. 1 z 29. septembra 2005 ku Kolektívnej zmluve vy��ieho stupòa na rok 2005 z 10. decembra 2004 pre
odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretej medzi Zdru�ením zamestnávate¾ov vo vodnom hospo-
dárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

6. Dodatok è. 2 z 29. septembra 2005 ku Kolektívnej zmluve vy��ieho stupòa na roky 2004 � 2006 z 31. marca
2004 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

7. Dodatok è. 1 z 29. septembra 2005 ku Kolektívnej zmluve vy��ieho stupòa na rok 2005 zo 17. februára 2005 pre
sekciu technických slu�ieb, biologických slu�ieb a prvovýroby uzavretej medzi Po¾nohospodárskym zamestnávate¾-
ským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov po¾nohospodárstva na Slovensku.
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