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Z Á K O N

zo 7. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskor�ích predpisov a ktorým sa mení zákon è. 106/2004 Z. z.

o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

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., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z. a zákona è. 573/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V sadzobníku správnych poplatkov v polo�ke 6
písmene a) sa suma �50 Sk� nahrádza sumou �150 Sk�,
v písmene b) sa suma �200 Sk� nahrádza sumou �500
Sk�, v písmene c) sa suma �50 Sk� nahrádza sumou

�200 Sk� a v písmene d) sa suma �500 Sk� nahrádza su-
mou �1 000 Sk�.

2. V sadzobníku správnych poplatkov v polo�ke 6
písmene b) sa za slovo �stratený� vkladá èiarka a slovo
�odcudzený� a v písmene d) sa za slovo �znièený� vkladá
èiarka a slovo �odcudzený�.

3. V sadzobníku správnych poplatkov v polo�ke
30 písmená d), g) a h) znejú:

�d) �iados� o vydanie nového zbrojného
preukazu ............................................... 500 Sk

g) �iados� o vydanie zbrojnej
licencie .............................................. 10 000 Sk

h) �iados� o vydanie povolenia na
prevádzkovanie strelnice ...................... 20 000 Sk�.

4. V sadzobníku správnych poplatkov polo�ka 63
znie:

�a) Vydanie vodièského preukazu alebo
medzinárodného vodièského preukazu
a ich roz�írenie ..................................... 200 Sk

b) Vydanie vodièského preukazu alebo
medzinárodného vodièského preukazu
ako náhrady za
1. stratený, znièený alebo po�kodený

preukaz ............................................. 400 Sk
2. za odcudzený preukaz .......................... 200 Sk�.

5. V sadzobníku správnych poplatkov v polo�ke
65 písmene b) sa suma �300 Sk� nahrádza sumou
�1 000 Sk�.

Èl. II

Zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabako-
vých výrobkov v znení zákona è. 556/2004 Z. z., záko-
na è. 631/2004 Z. z. a zákona è. 533/2005 Z. z. sa mení
takto:

V § 9 ods. 30 písm. d) a e) sa slová �§ 15 ods. 2� nahrá-
dzajú slovami �§ 33a ods. 2�.

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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611

Z Á K O N

zo 7. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa mení a dopåòa takto:

1. V § 2 písm. a) sa za slovom �výpomocí� slovo �a� na-
hrádza èiarkou.

2. V § 7 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: �Obec
mô�e poskytova� dotácie inej obci alebo vy��iemu
územnému celku, ak zabezpeèuje niektoré úlohy pre
obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii
následkov �ivelnej pohromy, havárie alebo inej podob-
nej udalosti na ich území.�.

3. V § 7 ods. 4 sa za slovom �obce� vypú��a èiarka
a vkladajú sa slová �alebo ktoré pôsobia, vykonávajú
èinnos� na území obce, alebo poskytujú slu�by obyva-
te¾om obce,�.

4. V § 7 ods. 6 sa slová �odsekov 2 a� 4� nahrádzajú
slovami �odsekov 2 a 4�.

5. V § 8 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: �Vy��í
územný celok mô�e poskytova� dotácie aj iným obciam
alebo vy��ím územným celkom, ak ide o poskytnutie
pomoci pri likvidácii následkov �ivelnej pohromy, ha-
várie alebo inej podobnej udalosti na ich území.�.

6. V § 8 ods. 5 sa èíslo �3� nahrádza èíslom �4�.

7. V § 8 ods. 7 sa slová �pod¾a odsekov 2 a� 5� nahrá-
dzajú slovami �pod¾a odsekov 2, 4 a 5�.

8. V § 10 ods. 7 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie: �Be�ný rozpoèet sa mô�e zostavi� ako
schodkový, ak sa vo výdavkoch be�ného rozpoètu roz-
poètuje pou�itie úèelovo urèených prostriedkov po-
skytnutých zo �tátneho rozpoètu, z rozpoètu Európskej
únie alebo na základe osobitného predpisu,17a) nevyèer-
paných v minulých rokoch; vý�ka schodku takto zo-
staveného be�ného rozpoètu nesmie by� vy��ia ako
suma týchto nevyèerpaných prostriedkov.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 17a znie:
�17a) Napríklad § 48 ods. 1 zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane

prírody a krajiny.�.

9. V § 12 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: �ale-
bo pou�itia úèelovo urèených prostriedkov poskytnu-
tých zo �tátneho rozpoètu, z rozpoètu Európskej únie

alebo na základe osobitného predpisu,17a) nevyèerpa-
ných v minulých rokoch�.

10. V § 14 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: �alebo pou�itím úèelovo urèených prostriedkov
poskytnutých zo �tátneho rozpoètu, z rozpoètu Európ-
skej únie alebo na základe osobitného predpisu,17a) ne-
vyèerpaných v minulých rokoch�.

11. V § 15 ods. 4 sa slová �pod¾a § 10 ods. 3 písm. a)
a b)� nahrádzajú slovami �zisteného pod¾a § 16 ods. 6�.

12. V § 16 odsek 6 znie:
�(6) Ak mo�no pou�i� v rozpoètovom roku v súlade

s osobitným predpisom20a) nevyèerpané úèelovo urèené
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpoèto-
vom roku zo �tátneho rozpoètu, z rozpoètu Európskej
únie alebo na základe osobitného predpisu,17a) tieto ne-
vyèerpané prostriedky sa na úèely tvorby peòa�ných
fondov pri usporiadaní prebytku rozpoètu obce alebo
rozpoètu vy��ieho územného celku pod¾a § 10 ods. 3
písm. a) a b) z tohto prebytku vyluèujú. Prebytok roz-
poètu obce alebo rozpoètu vy��ieho územného celku
zistený pod¾a prvej vety je zdrojom rezervného fondu,
prípadne ïal�ích peòa�ných fondov.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 20a znie:
�20a) Napríklad § 8 ods. 4 a 5 zákona è. 523/2004 Z. z.�.

13. V § 16 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8,
ktoré znejú:

�(7) Nevyèerpané prostriedky pod¾a odseku 6 obec
alebo vy��í územný celok prevedie na osobitný úèet
a v nasledujúcich rozpoètových rokoch ich zaradí do
rozpoètu obce alebo rozpoètu vy��ieho územného celku
ako príjmovú finanènú operáciu. Pou�itie prostriedkov
na urèený úèel je výdavkom rozpoètu obce alebo roz-
poètu vy��ieho územného celku v nasledujúcich roz-
poètových rokoch.

(8) O pou�ití prebytku rozpoètu pod¾a odseku 6 ale-
bo o spôsobe vysporiadania schodku rozpoètu pod¾a
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) rozhoduje obecné zastupite¾-
stvo alebo zastupite¾stvo vy��ieho územného celku pri
prerokúvaní závereèného úètu obce alebo závereèného
úètu vy��ieho územného celku. Schodok rozpoètu po-
d¾a § 10 ods. 3 písm. a) a b) obec a vy��í územný celok
vysporiadajú predov�etkým z rezervného fondu, z ïal-
�ích peòa�ných fondov alebo z návratných zdrojov fi-
nancovania.�.

Doteraj�ie odseky 7 a� 10 sa oznaèujú ako odseky 9
a� 12.
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14. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 17a

Pravidlá uzatvárania zmlúv v osobitných prípadoch

(1) Obec, vy��í územný celok a nimi zriadené a zalo-
�ené právnické osoby sú povinní pri uskutoèòovaní po-
stupov pod¾a osobitného predpisu23a) dodr�iava� pra-
vidlá uvedené v odsekoch 2 a� 8.

(2) Obec, vy��í územný celok a nimi zriadené a zalo-
�ené právnické osoby oznamujú ministerstvu financií
zaèatie verejného obstarávania zákazky pod¾a osobit-
ného predpisu23a) a predkladajú ministerstvu financií
návrh zmluvy pod¾a osobitného predpisu23a) pred jej
uzavretím.

(3) Vy��í územný celok a ním zriadené a zalo�ené práv-
nické osoby postupujú pod¾a odseku 2, ak hodnota plne-
nia zo zmluvy pod¾a odseku 2 za stavebné práce, ktoré sa
majú uskutoèni�, prevy�uje sumu 100 000 000 Sk.

(4) Obec a òou zriadené a zalo�ené právnické osoby
postupujú pod¾a odseku 2, ak hodnota plnenia zo
zmluvy pod¾a odseku 2 za stavebné práce, ktoré sa
majú uskutoèni�, prevy�uje sumu pri obciach

a) s poètom obyvate¾ov do 1 000 12 000 000 Sk,

b) s poètom obyvate¾ov od 1 001 do 3 000 20 000 000 Sk,

c) s poètom obyvate¾ov od 3 001 do 5 000 35 000 000 Sk,

d) s poètom obyvate¾ov od 5 001 do 10 000 50 000 000 Sk,

e) s poètom obyvate¾ov od 10 001 do 50 000 65 000 000 Sk,

f) s poètom obyvate¾ov od 50 001 do 100 000 75 000 000 Sk,

g) s poètom obyvate¾ov nad 100 001 100 000 000 Sk.

(5) Ministerstvo financií posúdi predlo�ený návrh
zmluvy pod¾a odseku 2 a vydáva k nemu stanovisko
z h¾adiska dôsledkov realizácie tejto zmluvy na vykazo-
vanie dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej
pre Európsku úniu najneskôr do 60 dní odo dòa doru-
èenia návrhu zmluvy pod¾a odseku 2. V odôvodnených
prípadoch mo�no túto lehotu predå�i� o 30 dní.

(6) Ak na základe stanoviska pod¾a odseku 5 realizá-
cia zmluvy pod¾a odseku 2 má dôsledky na vykazovanie
dlhu verejnej správy, obec, vy��í územný celok a nimi
zriadené a zalo�ené právnické osoby mô�u uzatvori�
túto zmluvu, len ak súèet hodnoty plnenia z tejto zmlu-
vy za stavebné práce, ktoré sa majú uskutoèni�, súhrn
hodnôt plnenia za stavebné práce z u� uzavretých
zmlúv pod¾a odseku 2 s finanènými dôsledkami na roz-
poèet obce alebo na rozpoèet vy��ieho územného celku
v nasledujúcich rokoch a celkovej sumy dlhu obce ale-
bo vy��ieho územného celku pod¾a § 17 ods. 7 nepre-
kroèí limit uvedený v § 17 ods. 6 písm. a) a súèet sumy
roèného peòa�ného plnenia z týchto zmlúv a sumy roè-
ných splátok návratných zdrojov financovania vrátane
úhrady výnosov neprekroèí limit uvedený v § 17 ods. 6
písm. b).

(7) Ak na základe stanoviska pod¾a odseku 5 realizá-
cia zmluvy pod¾a odseku 2 nemá dôsledky na vykazova-
nie dlhu verejnej správy, obec, vy��í územný celok
a nimi zriadené a zalo�ené právnické osoby mô�u uza-

tvori� túto zmluvu, len ak súèet sumy roèného peòa�-
ného plnenia z tejto zmluvy, sumy roèného peòa�ného
plnenia z u� uzavretých zmlúv pod¾a odseku 2 z rozpoè-
tu obce alebo z rozpoètu vy��ieho územného celku
a sumy roèných splátok návratných zdrojov financova-
nia vrátane úhrady výnosov neprekroèí limit uvedený
v § 17 ods. 6 písm. b).

(8) Obec, vy��í územný celok a nimi zriadené a zalo-
�ené právnické osoby predkladajú na �iados� minister-
stva financií aj ïal�ie údaje potrebné na úèely hodnote-
nia a vykazovania dlhu verejnej správy.

(9) Dodr�anie postupu pod¾a odsekov 2, 3 a 4 a pod-
mienok pod¾a odsekov 6 a 7 preveruje hlavný kontrolór
obce a hlavný kontrolór vy��ieho územného celku.

(10) Nedodr�anie postupu pod¾a odsekov 2, 3 a 4
a poru�enie podmienok pod¾a odsekov 6 a 7 je hlavný
kontrolór obce a hlavný kontrolór vy��ieho územného
celku povinný bezodkladne oznámi� ministerstvu fi-
nancií.

(11) Ustanovenia odsekov 2, 5, 6, 7, 9 a 10 sa vz�ahu-
jú na návrh dodatku k zmluve pod¾a odseku 2 rovna-
ko.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 23a znie:
�23a) Zákon è. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej �tátnej správy v znení neskor�ích
predpisov.�.

15. V § 19 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: �vrátane èasového harmonogramu splácania zá-
väzkov pod¾a odseku 1�.

16. V poznámke pod èiarou k odkazu 25 sa slovo �Zá-
kon� nahrádza slovami �§ 1 a� 13, § 14 ods. 2, § 15 a�
17, § 24 a� 26, § 31 a� 47, § 51 a� 70, § 81 a� 85 záko-
na.�.

17. V § 19 ods. 11 sa vypú��ajú slová �uvedené
v oznámení� a slová �písm. b)�.

18. V § 19 ods. 12 tretej vete sa na konci pripájajú tie-
to slová: �a oznámi ju obci�.

19. V § 19 odsek 14 znie:
�(14) Konanie o zavedení nútenej správy sa zaèína

dòom ukonèenia preverenia skutoèností pod¾a odse-
ku 11 ministerstvom financií alebo doruèením správy
o preverení skutoèností pod¾a odseku 11 správou fi-
nanènej kontroly ministerstvu financií, ak sa týmto
preverením preuká�u skutoènosti pod¾a odseku 9.
Úèastníkom konania o zavedení nútenej správy je obec.
Ministerstvo financií rozhodne o zavedení nútenej
správy najneskôr do 60 dní odo dòa zaèatia konania.
Ak ministerstvo financií nezavedie nútenú správu,
oznámi to v tejto lehote písomne obci. Rozhodnutie
o zavedení nútenej správy obsahuje aj meno a priezvis-
ko núteného správcu, adresu jeho trvalého pobytu
a èíslo preukazu toto�nosti. Odvolanie proti tomuto
rozhodnutiu nemá odkladný úèinok. Rozhodnutie o za-
vedení nútenej správy sa doruèí aj miestne príslu�né-
mu daòovému úradu.�.
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20. V § 19 ods. 15 sa slová �Od zavedenia� nahrádza-
jú slovom �Poèas�.

21. Poznámka pod èiarou k odkazu 27 znie:
�27) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky

è. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskor�ích predpisov,
§ 18c zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. v znení
zákona è. 369/2004 Z. z.�.

22. V § 19 ods. 16 sa vypú��ajú slová �tohto alebo�.

23. V § 19 ods. 17 prvej vete sa vypú��ajú slová �tohto
alebo� a v druhej vete sa vypú��ajú slová �odpísaním
z úètu v banke�.

24. V § 19 odsek 21 znie:
�(21) Obec je povinná do 30 dní odo dòa doruèenia

rozhodnutia o zavedení nútenej správy zostavi� a schvá-
li� krízový rozpoèet na obdobie od zavedenia nútenej
správy a� do konca rozpoètového roka, v ktorom sa za-
vádza nútená správa. V rovnakej lehote je obec povinná
schváli� aj program konsolidácie rozpoètového hospo-
dárenia vrátane èasového harmonogramu splácania
záväzkov pod¾a odseku 1.�.

25. V § 19 sa za odsek 21 vkladajú nové odseky 22,
23 a 24, ktoré znejú:

�(22) V krízovom rozpoète sa povinne rozpoètujú fi-
nanèné prostriedky, ktorými sa zabezpeèí zní�enie zá-
väzkov pod¾a odseku 1 v súlade s èasovým harmono-
gramom splácania týchto záväzkov. V krízovom
rozpoète sa mô�u rozpoètova� len nevyhnutné be�né
výdavky pod¾a § 7 ods. 1 písm. a) a� c) a kapitálové
výdavky, ak ich úhrada je zabezpeèená finanènými
prostriedkami zo �tátneho rozpoètu alebo z rozpoètu
Európskej únie, alebo ich úhrada vyplýva zo zmlúv
uzavretých pred zavedením nútenej správy. V krízovom
rozpoète sa nesmú rozpoètova� výdavky pod¾a § 7
ods. 2, 4 a 5. Krízový rozpoèet obec nie je povinná èleni�
na be�ný rozpoèet a kapitálový rozpoèet.

(23) Ak sa nútená správa neskonèí v príslu�nom roz-
poètovom roku, obec je povinná do 31.decembra tohto
rozpoètového roka zostavi� a schváli� krízový rozpoèet
aj na nasledujúci rozpoètový rok. Pri zostavovaní

a schva¾ovaní krízového rozpoètu na nasledujúci roz-
poètový rok obec postupuje rovnako ako pri zostavova-
ní a schva¾ovaní krízového rozpoètu po zavedení núte-
nej správy, prièom zvý�enie príjmov na splácanie
záväzkov pod¾a odseku 1 je obec povinná zabezpeèi� za-
vedením miestnych daní alebo zvý�ením sadzieb u� za-
vedených miestnych daní pod¾a osobitného zákona;11)
ak je zavedená nútená správa mestskej èasti, ktorá je
právnickou osobou pod¾a osobitného zákona,3) povin-
nos� zabezpeèi� zvý�enie príjmov pre túto mestskú èas�
sa vz�ahuje na hlavné mesto Slovenskej republiky Bra-
tislavu a mesto Ko�ice.

(24) Poèas nútenej správy obec nesmie vstupova� do
nových záväzkov vyplývajúcich z prijatia návratných
zdrojov financovania s výnimkou ich pou�itia na splá-
canie záväzkov pod¾a odseku 1.�.

Doteraj�ie odseky 22 a� 24 sa oznaèujú ako odse-
ky 25 a� 27.

26. V § 19 ods. 25 sa èíslo �20� nahrádza slovami �21
alebo 23�.

27. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 21a

Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2006

(1) Ustanovenia tohto zákona o zostavení závereèné-
ho úètu obce a závereèného úètu vy��ieho územného
celku úèinné od 1. januára 2006 sa po prvýkrát pou�ijú
na zostavenie závereèného úètu obce a závereèného
úètu vy��ieho územného celku za rok 2005.

(2) Ak obec, nad ktorou je zavedená nútená správa,
zostavila a schválila krízový rozpoèet na rok 2006 pod¾a
doteraj�ích predpisov, je povinná krízový rozpoèet zo-
súladi� s § 19 ods. 22 tohto zákona do 31. januára
2006.�.

Èl. II

Úèinnos�

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.

Èiastka 241 Zbierka zákonov è. 611/2005 Strana 5537



612

Z Á K O N

z 13. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peòa�ného
príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 a� 1954 do vojenských táborov nútených prác

a pozostalým man�elkám po týchto osobách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového
peòa�ného príspevku osobám zaradeným v rokoch
1948 a� 1954 do vojenských táborov nútených prác
a pozostalým man�elkám po týchto osobách sa mení
a dopåòa takto:

1. § 2 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
�(3) Príspevok patrí oprávnenej osobe pod¾a odseku 1

písm. a) aj vtedy, ak osoba zaradená do vojenského tá-
bora nútených prác bola neskôr preradená do technic-
kého prápora. Toto obdobie sa zapoèíta do obdobia jeho
zaradenia do vojenského tábora nútených prác.

(4) Za osobu politicky nespo¾ahlivú pod¾a odseku 1
písm. a) sa pova�uje aj osoba, ktorá
a) bola v dokladoch vojenského archívu alebo vojen-

skej registratúry charakterizovaná vtedaj�ím spolo-
èensky negatívnym slovným výrokom vz�ahujúcim
sa na politickú nespo¾ahlivos�,

b) pred zaradením do vojenských táborov nútených
prác bola väznená za pokus o ilegálnu emigráciu ale-
bo stíhaná pod¾a zákona è. 50/1923 Sb. na ochranu
republiky alebo pod¾a zákona è. 231/1948 Sb. na
ochranu ¾udovodemokratickej republiky, alebo bola
internovaná v centralizovaných klá�toroch, alebo
politicky, èi nábo�ensky anga�ovaná,

c) pred zaradením do vojenských táborov nútených
prác bola kòazom alebo reho¾níkom alebo �tudovala
za kòaza,

d) pred zaradením do vojenských táborov nútených
prác nesúhlasila s násilnou kolektivizáciou pôdy
alebo bola stíhaná za nesplnenie svojho po¾nohos-
podárskeho kontingentu,

e) vlastnila pred zaradením do vojenských táborov nú-
tených prác ve¾koobchod alebo pozemky s výmerou
nad 20 ha, alebo továreò, èi iný podnik,

f) vlastnila pred zaradením do vojenských táborov nú-
tených prác nehnute¾ný majetok, ktorý bol zdrojom
príjmu pribli�ne vo vý�ke 10 000 Kès mesaène,

g) bola po 25. februári 1948 a pred zaradením do vojen-
ských táborov nútených prác odstránená z verej-
ných funkcií akènými výbormi,

h) bola potomkom alebo man�elom osoby uvedenej
v písmenách a) a� g),

i) mala pred zaradením do vojenských táborov núte-
ných prác rodinu v zahranièí mimo komunistického
bloku,

j) bola po 25. februári 1948 a pred zaradením do vojen-
ských táborov nútených prác vylúèená z politických
dôvodov zo �túdia na �kolách,

k) bola pred zaradením alebo poèas zaradenia do vo-
jenských táborov nútených prác pova�ovaná za poli-
ticky nespo¾ahlivú Zborom národnej bezpeènosti
alebo národným výborom alebo

l) k výkonu vojenskej slu�by nemala pridelenú zbraò
a nebola pod¾a dokumentácie vojenského archívu
alebo vojenskej registratúry do vojenských táborov
nútených prác zaradená pre stíhanie alebo odsúde-
nie pod¾a dekrétu prezidenta republiky è. 16/1945
Sb. II o potrestaní nacistických zloèincov, zradcov
a ich pomáhaèov a o mimoriadnych ¾udových sú-
doch v znení neskor�ích predpisov alebo pod¾a dek-
rétu prezidenta republiky è. 138/1945 Sb. II o tres-
taní niektorých previnení proti národnej cti v znení
neskor�ích predpisov.�.

2. V § 3 ods. 1 sa slová �31. decembra 2005� nahrá-
dzajú slovami �30. júna 2006�.

3. V § 3 odsek 2 vrátane poznámky pod èiarou 1a
znie:

�(2) Oprávnená osoba uvedená v § 2 ods. 1 písm. a)
zároveò so �iados�ou predlo�í na ministerstvo doklad
o jej zaradení do vojenských táborov nútených prác
z dôvodu politickej nespo¾ahlivosti, ktorý vydá príslu�-
ný vojenský archív alebo vojenská registratúra; osoby
uvedené v § 2 ods. 4 písm. a) a� l) so �iados�ou predlo�ia
iný hodnoverný úradný doklad1a) o dôvodoch svojho za-
radenia do vojenských táborov nútených prác.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:
�1a) Napríklad § 12 ods. 2 zákona è. 395/2002 Z. z. o archívoch

a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.�.

4. V § 3 ods. 3 písm. a) sa slovo �potvrdenie� nahrá-
dza slovom �doklad�.

5. § 5 sa dopåòa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
�(9) Rozhodnutie pod¾a odseku 4, ktorým sa zamietla

�iados� a ktoré bolo �iadate¾ovi doruèené, mô�e z vlast-
ného podnetu preskúma� minister obrany Slovenskej
republiky (ïalej len �minister�).

(10) Minister nemô�e zru�i� rozhodnutie po uplynutí
troch rokov odo dòa jeho doruèenia.�.
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6. Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré znejú:

�§ 5a

V�eobecné ustanovenia

(1) Konanie pod¾a tohto zákona je oslobodené od po-
platkov.

(2) Príspevok poskytnutý oprávneným osobám ne-
podlieha dani z príjmov fyzických osôb, nezahàòa sa do
vymeriavacieho základu na výpoèet zdravotného pois-
tenia ani do príjmu rozhodujúceho na úèely poskytova-
nia sociálnych dávok.

(3) Náklady na príspevok hradí �tát.

§ 5b

Prechodné ustanovenia

(1) Pod¾a tohto zákona sa dokonèia aj konania zaèaté
pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona.

(2) �iadosti podané ministerstvu do nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona sa pova�ujú za podané pod¾a
tohto zákona.

(3) Oprávnené osoby, ktoré podali �iados� do 30. de-
cembra 2005 a ich �iados� bola zamietnutá pod¾a záko-
na úèinného do 30. decembra 2005, mô�u �iados�
poda� znova pod¾a tohto zákona.�.

Èl. II

Tento zákon nadobúda úèinnos� 30. decembra 2005.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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613

V Y H L Á � K A

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 19. decembra 2005,

ktorou sa mení a dopåòa vyhlá�ka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky è. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona è. 5/2004 Z. z.

o slu�bách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskor�ích predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Sloven-
skej republiky pod¾a § 69 ods. 1 zákona è. 5/2004 Z. z.
o slu�bách zamestnanosti a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení zákona è. 573/2005 Z. z. usta-
novuje:

Èl. I

Vyhlá�ka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky è. 31/2004 Z. z., ktorou sa vy-
konáva § 69 ods. 1 zákona è. 5/2004 Z. z. o slu�bách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení vyhlá�ky è. 189/2004 Z. z. a vyhlá�ky
è. 9/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 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 zákona,�.

2. V § 1 písmeno f) znie:
�f) då�ku vedenia uchádzaèov o zamestnanie na úèely

vypracovania individuálneho akèného plánu pra-
covného uplatnenia uchádzaèa o zamestnanie, vý�-
ku príspevku na náhradu cestovných výdavkov
a príspevku na slu�by pre rodinu s de�mi súvisiacich
s úèas�ou uchádzaèov o zamestnanie na aktivitách
v rámci odborných poradenských slu�ieb a ïal�ie
podrobnosti zabezpeèenia odborných poradenských
slu�ieb pod¾a § 43 zákona.�.

3. V § 3 odsek 2 znie:
�(2) Náhrada èasti cestovných výdavkov uchádzaèovi

o zamestnanie pod¾a odseku 1 sa poskytuje vo vý�ke
70 % z preukázaných cestovných výdavkov, najviac
v sume 700 Sk v úhrne za v�etky cesty uskutoènené
v kalendárnom mesiaci.�.

4. V § 5 písm. p) sa slová �§ 34 ods. 6� nahrádzajú slo-
vami �§ 34 ods. 7�.

5. V § 5 písmená r) a s) znejú:
�r) informácie o poskytnutých náhradách výdavkov

pod¾a § 32 ods. 10 písm. d) zákona a o poskytnutých
náhradách výdavkov a príspevkoch pod¾a § 43
ods. 7, 10 a 11 zákona a § 46 ods. 7 a 10 zákona,

s) informácie o úèasti uchádzaèa o zamestnanie na
opatreniach aktívnej politiky trhu práce pod¾a § 43,

§ 46, § 49 a� 52, § 54, § 56, § 57 a 60 zákona a infor-
mácie o poskytnutých príspevkoch pod¾a § 46 ods. 4,
§ 49 a� 53, § 56, § 57 a 60 zákona,�.

6. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

�§ 6a

Aktívne formy osobného vyh¾adávania
zamestnania uchádzaèom o zamestnanie

(1) Aktívne formy osobného vyh¾adávania zamestna-
nia uchádzaèom o zamestnanie pod¾a § 34 ods. 6 záko-
na sú:
a) �iados� o prijatie do pracovného pomeru predlo�ená

alebo zaslaná zamestnávate¾ovi na základe preuká-
zate¾ne vyh¾adaného vo¾ného pracovného miesta
v informaèných, poradenských alebo sprostredko-
vate¾ských systémoch o pracovných príle�itostiach,

b) doklad o preukázaní osobného h¾adania zamestna-
nia u zamestnávate¾a,

c) potvrdenie príslu�ného orgánu o prevzatí �iadosti
o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vyko-
návanie samostatnej zárobkovej èinnosti s uvede-
ním dátumu jej prevzatia,

d) preukázate¾né konanie vo veci zaèatia poskytovania
osobnej asistencie pod¾a osobitného predpisu,1)

e) preukázate¾né konanie vo veci zaèatia poskytovania
pracovnej asistencie pod¾a § 59 zákona,

f) �iados� o sprostredkovanie zamestnania predlo�ená
alebo zaslaná právnickej osobe alebo fyzickej osobe,
ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za
úhradu, alebo

g) �iados� o prijatie do zamestnania predlo�ená alebo
zaslaná agentúre doèasného zamestnávania.

(2) �iados� pod¾a odseku 1 písm. a), f) a g) sa pova�u-
je za aktívnu formu osobného vyh¾adávania zamestna-
nia len vtedy, ak je v nej uvedený dátum prevzatia
a podpis osoby oprávnenej na prevzatie �iadosti alebo
ak je dolo�ená po�tovým podacím lístkom o jej zaslaní,
alebo ak je dolo�ená preukázaním jej odoslania elek-
tronickou po�tou.

(3) Doklad pod¾a odseku 1 písm. b) od toho istého za-
mestnávate¾a je mo�né opakovane predlo�i� a� po uply-
nutí jedného mesiaca.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:
�1) § 58 zákona è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení ne-

skor�ích predpisov.�.
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7. V § 7 písmeno k) znie:
�k) informácie o nástupe, úèasti a skonèení úèasti zá-

ujemcu o zamestnanie na aktivitách pod¾a § 43 a 46
zákona a informácie o poskytnutých náhradách vý-
davkov a príspevkoch pod¾a § 43 a 46 zákona,�.

8. § 9 vrátane nadpisu znie:

�§ 9

Då�ka vedenia uchádzaèa o zamestnanie na úèely
vypracovania individuálneho akèného plánu jeho

pracovného uplatnenia

Då�ka vedenia uchádzaèa o zamestnanie v evidencii
uchádzaèov o zamestnanie na úèely vypracovania indi-
viduálneho akèného plánu na podporu jeho pracovné-
ho uplatnenia je najviac �es� mesiacov.�.

9. § 10 vrátane nadpisu znie:

�§ 10

Vý�ka príspevku na náhradu cestovných výdavkov
a príspevku na slu�by pre rodinu s de�mi súvisiacich

s úèas�ou uchádzaèov o zamestnanie a záujemcov
o zamestnanie na aktivitách v rámci odborných

poradenských slu�ieb a ïal�ie podrobnosti
zabezpeèenia odborných poradenských slu�ieb

(1) Príspevok na náhradu èasti cestovných výdavkov
súvisiacich s úèas�ou uchádzaèa o zamestnanie na ak-
tivitách v rámci odborných poradenských slu�ieb po-
skytovaných úradom, ktoré trvajú najviac tri dni, sa
poskytuje vo vý�ke preukázaných cestovných výdav-
kov vy��ích ako 100 Sk za cestu do miesta poskytova-
nia aktivít v rámci odborných poradenských slu�ieb
a spä�; príspevok sa poskytuje najviac vo vý�ke 700 Sk
v úhrne za v�etky cesty uskutoènené v kalendárnom
mesiaci.

(2) Príspevok na slu�by pre rodinu s de�mi uchádza-
èovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie pod¾a

§ 43 ods. 11 zákona je úhrada èasti preukázaných vý-
davkov najviac v sume 1 200 Sk mesaène na jedno die-
�a a na ka�dé ïal�ie die�a najviac v sume 900 Sk mesaè-
ne poèas då�ky trvania úèasti na aktivitách v rámci
odborných poradenských slu�ieb.

(3) Ak o príspevok na slu�by pre rodinu s de�mi pod¾a
odseku 2 písomne po�iadajú rodièia, ktorí sú man�elia,
alebo oprávnené osoby pod¾a osobitného predpisu,2)
ktorí sa zúèastòujú na aktivitách v rámci odborných
poradenských slu�ieb a ktorí sa starajú o die�a, úrad
mô�e poskytova� tento príspevok len jednému z rodièov
alebo jednej z oprávnených osôb.

(4) Súèas�ou písomnej �iadosti o poskytovanie prí-
spevku na slu�by pre rodinu s de�mi je
a) kópia rodného listu die�a�a,
b) potvrdenie o náv�teve die�a�a v pred�kolskom zaria-

dení alebo doklad potvrdzujúci starostlivos� o die�a
fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonáva-
nie takej èinnosti,

c) záväzok uchádzaèa o zamestnanie a záujemcu o za-
mestnanie nahlási� úradu zmenu v náv�teve pred-
�kolského zariadenia die�a�om alebo zmenu v sta-
rostlivosti o die�a poskytovanej fyzickou osobou,
ktorá má oprávnenie na vykonávanie takej èinnosti,
najneskôr do 15 kalendárnych dní od uskutoènenia
tejto zmeny.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:
�2) Napríklad zákon è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení uznesenia Ústavného súdu Slo-
venskej republiky è. 297/2005 Z. z., zákon è. 195/1998 Z. z.
v znení neskor�ích predpisov.�.

10. § 11 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
�(3) Aktivitami pod¾a § 43 ods. 7 zákona sú èinnosti

vykonávané úradom alebo dodávate¾om odborných po-
radenských slu�ieb v rámci poskytovaného individuál-
neho poradenstva a skupinového poradenstva.�.

Èl. II

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Iveta Radièová v. r.
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V Y H L Á � K A

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 19. decembra 2005,

ktorou sa mení a dopåòa vyhlá�ka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky è. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona è. 5/2004 Z. z. o slu�bách

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

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Sloven-
skej republiky pod¾a § 69 ods. 2 zákona è. 5/2004 Z. z.
o slu�bách zamestnanosti a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení zákona è. 573/2005 Z. z. usta-
novuje:

Èl. I

Vyhlá�ka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Slovenskej republiky è. 44/2004 Z. z., ktorou sa vy-
konáva § 69 ods. 2 zákona è. 5/2004 Z. z. o slu�bách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení vyhlá�ky è. 192/2004 Z. z., vyhlá�ky
è. 401/2004 Z. z., vyhlá�ky è. 627/2004 Z. z. a vyhlá�-
ky è. 10/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 1 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 uchádzaèovi
o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie a ïal�ie
podrobnosti zabezpeèenia vzdelávania a prípravy
pre trh práce uchádzaèa o zamestnanie a záujemcu
o zamestnanie pod¾a § 46 zákona,�.

2. V § 1 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 pod-
robnosti pod¾a § 50 zákona,�.

3. V § 1 písmená e) a f) znejú:
�e) vý�ku príspevku na dochádzku v závislosti od vzdia-

lenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta
prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zá-
robkovej èinnosti od miesta trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu zamestnanca alebo samostat-
ne zárobkovo èinnej osoby, doklady k �iadosti o po-
skytnutie príspevku a ïal�ie podrobnosti poskyto-
vania príspevku pod¾a § 53 zákona,

f) vý�ku príspevku v závislosti od príslu�nosti okresu,
v ktorom sa zriaïuje chránená dielòa alebo chráne-
né pracovisko, k typu regiónu oprávneného na
poskytovanie �tátnej pomoci pod¾a osobitného pred-
pisu, od právnej formy a predmetu èinnosti zamest-
návate¾a a ïal�ie podrobnosti poskytovania príspev-

ku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného
pracoviska pod¾a § 56 zákona,�.

4. § 2 vrátane nadpisu znie:

�§ 2

Vý�ka príspevku na jednu vzdelávaciu aktivitu
pre uchádzaèa o zamestnanie a záujemcu

o zamestnanie v závislosti od druhu vzdelávacej
aktivity, vý�ka príspevku na slu�by pre rodinu

s de�mi uchádzaèovi o zamestnanie a záujemcovi
o zamestnanie a ïal�ie podrobnosti zabezpeèenia
vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzaèa

o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie

(1) Vý�ka príspevku, ktorý poskytuje úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny (ïalej len �úrad�) dodávate¾ovi
slu�by vzdelávania a prípravy pre trh práce na jednu
vzdelávaciu aktivitu pre uchádzaèa o zamestnanie a zá-
ujemcu o zamestnanie, je najviac
a) 50 000 Sk na vzdelávaciu aktivitu zameranú na do-

konèenie vzdelania na základnej �kole alebo �túdia
na strednej �kole poèas jedného �kolského roka na
úèely získania dokladu o ukonèení vzdelania na zá-
kladnej �kole alebo �túdia na strednej �kole v po-
slednom roèníku príslu�nej �koly, na základe pro-
jektov a programov pod¾a § 46 ods. 3 zákona,

b) 17 000 Sk na vzdelávanie a prípravu na konkrétne
pracovné miesto u zamestnávate¾a na základe jeho
prís¾ubu na prijatie do zamestnania,

c) 17 000 Sk na vzdelávanie a prípravu na zaèatie pre-
vádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárob-
kovej èinnosti,

d) 12 500 Sk na inú vzdelávaciu aktivitu.

(2) Uchádzaè o zamestnanie, ktorému poèas obdobia
ustanoveného v § 46 ods. 4 zákona úrad zabezpeèil
druhú vzdelávaciu aktivitu alebo ïal�iu vzdelávaciu
aktivitu, uhradí dodávate¾ovi slu�by vzdelávania a prí-
pravy pre trh práce doplatok do vý�ky 100 % nákladov
na druhú vzdelávaciu aktivitu alebo na ïal�iu vzdelá-
vaciu aktivitu v lehote dohodnutej v dohode pod¾a § 46
ods. 12 zákona. Vý�ka doplatku sa urèuje zo súm usta-
novených v odseku 1.

(3) Ak dodávate¾ slu�by vzdelávania a prípravy pre
trh práce zabezpeèí po absolvovaní vzdelávacej aktivity
uplatnenie uchádzaèa o zamestnanie na trhu práce
v lehote dohodnutej v dohode pod¾a § 46 ods. 13 záko-
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na, vý�ka príspevku pod¾a odseku 1 sa zvý�i, v závislos-
ti od rozsahu aktivít a èinností pod¾a § 46 ods. 3 druhej
vety zákona, najviac o 20 %.

(4) Úrad refunduje uchádzaèovi o zamestnanie do-
platok, ktorý uhradil dodávate¾ovi slu�by vzdelávania
a prípravy pre trh práce pod¾a § 46 ods. 9 zákona, ak bol
uchádzaè o zamestnanie vyradený z evidencie uchá-
dzaèov o zamestnanie z dôvodu pod¾a § 36 ods. 1
písm. a) alebo b) zákona v lehote pod¾a § 46 ods. 5
písm. b) zákona, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo
dòa nástupu do zamestnania alebo odo dòa zaèatia
prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárob-
kovej èinnosti po�tovou pouká�kou alebo bezhotovost-
ným prevodom.

(5) Na úèely zabezpeèenia vzdelávania a prípravy pre
trh práce uchádzaèa o zamestnanie a záujemcu o za-
mestnanie sa za náklady na vzdelávanie a prípravu pre
trh práce uchádzaèa o zamestnanie a záujemcu o za-
mestnanie pova�ujú
a) náklady, ktoré bezprostredne súvisia so zabezpeèo-

vaním vzdelávania a prípravy pre trh práce,
b) výdavky na osobné ochranné pracovné prostriedky,
c) poistné na poistenie pre prípad úrazu pod¾a osobit-

ného predpisu1) poèas vzdelávania a prípravy pre trh
práce,

d) poistenie zodpovednosti za �kody spôsobené úèast-
níkmi vzdelávania a prípravy pre trh práce,

e) úhrada za lekárske vy�etrenie potrebné na zarade-
nie na vzdelávanie a prípravu pre trh práce.�.

5. V § 3 ods. 1 sa za slovo �de�mi� vkladajú slová �po-
d¾a § 46 ods. 10 zákona� a vypú��ajú sa slová �práce,
sociálnych vecí a rodiny (ïalej len �úrad�)�.

6. V § 3 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: � a zá-
ujemcu o zamestnanie�.

7. V § 3 ods. 3 písm. c) sa za slová �uchádzaèa o za-
mestnanie� vkladajú slová �alebo záujemcu o zamest-
nanie�.

8. V § 4 sa slová �ods. 9� nahrádzajú slovami
�ods. 14�.

9. V § 6 ods. 2 sa slová �18 %� nahrádzajú slovami
�27 %�.

10. Nadpis § 9 znie:

�Vý�ka príspevku a då�ka poskytovania príspevku
v závislosti od príslu�nosti okresu, v ktorom sa

vytvorí pracovné miesto, k typu regiónu oprávneného
na poskytovanie �tátnej pomoci, od právnej formy

a predmetu èinnosti zamestnávate¾a a ïal�ie
podrobnosti poskytovania príspevku na

zamestnávanie znevýhodneného uchádzaèa
o zamestnanie�.

11. V § 9 odseky 1 a� 3 znejú:
�(1) Då�ka vedenia znevýhodneného uchádzaèa o za-

mestnanie v evidencii uchádzaèov o zamestnanie na
úèely poskytnutia príspevku na zamestnávanie znevý-
hodneného uchádzaèa o zamestnanie pod¾a § 50 záko-
na je
a) jeden mesiac u znevýhodneného uchádzaèa o za-

mestnanie pod¾a § 8 ods. 1 písm. h) zákona a u zne-
výhodnených uchádzaèov o zamestnanie pod¾a § 50
ods. 2 zákona,

b) najmenej 12 mesiacov u znevýhodneného uchádza-
èa o zamestnanie pod¾a § 8 ods. 1 písm. a) a� g) a
písm. i) zákona, ak nie je znevýhodneným uchádza-
èom o zamestnanie pod¾a § 50 ods. 2 zákona.

(2) V okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel
hrubého domáceho produktu na obyvate¾a nedosahuje
75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyva-
te¾a Európskej únie meraného v parite kúpnej sily
v priemere za posledné tri kalendárne roky, sa príspe-
vok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzaèa
o zamestnanie poskytuje
a) zamestnávate¾ovi, ktorý vykonáva podnikate¾skú

èinnos�, alebo zamestnávate¾ovi, ktorý vykonáva
inú èinnos� a nie je zamestnávate¾om pod¾a písme-
na b), vo vý�ke
1. 42 % z celkovej ceny práce mesaène pod¾a § 50

ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchá-
dzaèa o zamestnanie poèas prvých 6 mesiacov
a vo vý�ke 26 % z celkovej ceny práce mesaène
pod¾a § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodne-
ného uchádzaèa o zamestnanie poèas nasledujú-
cich 9 mesiacov,

2. 55 % z celkovej ceny práce mesaène pod¾a § 50
ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchá-
dzaèa o zamestnanie poèas prvých 6 mesiacov
a vo vý�ke 26 % z celkovej ceny práce mesaène
pod¾a § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodne-
ného uchádzaèa o zamestnanie poèas nasledujú-
cich 12 mesiacov, ak zamestnávate¾ alebo jeho or-
ganizaèná jednotka prevádzkuje alebo vykonáva
podnikate¾skú èinnos� alebo inú èinnos� v okrese
s priemernou mierou evidovanej nezamestnanos-
ti vy��ou, ako je celoslovenský priemer v kalen-
dárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu
roku, v ktorom sa príspevok na zamestnávanie
znevýhodneného uchádzaèa o zamestnanie po-
skytuje,

b) zamestnávate¾ovi, ktorý je obcou alebo vy��ím
územným celkom, alebo nimi zriadenou organizá-
ciou, rozpoètovou organizáciou alebo príspevkovou
organizáciou poskytujúcou sociálne slu�by, zaria-
dením sociálnych slu�ieb, �tátom uznanou cirkvou,
nábo�enskou spoloènos�ou alebo nimi zriadenou
organizáciou, Slovenským Èerveným krí�om, In�ti-
tútom pre pracovnú rehabilitáciu obèanov so zme-
nenou pracovnou schopnos�ou v Bratislave, Reha-
bilitaèným strediskom pre zrakovo postihnutých
obèanov v Levoèi, výrobným dru�stvom invalidov,
zariadením zriadeným pod¾a § 12 písm. h) zákona,
�kolou a �kolským zariadením, zdravotníckym za-
riadením, rozpoètovou organizáciou a príspevko-
vou organizáciou v oblasti kultúry alebo mimovlád-
nou organizáciou pod¾a § 52 ods. 5 písm. k) zákona,
ktorá poskytuje sociálne slu�by, v�eobecne pro-
spe�né slu�by alebo vykonáva verejnoprospe�nú
èinnos�, vo vý�ke
1. 55 % z celkovej ceny práce mesaène pod¾a § 50

ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchá-
dzaèa o zamestnanie poèas prvých 6 mesiacov
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a vo vý�ke 26 % z celkovej ceny práce mesaène
pod¾a § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodne-
ného uchádzaèa o zamestnanie poèas nasledujú-
cich 9 mesiacov,

2. 74 % z celkovej ceny práce mesaène pod¾a § 50
ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchá-
dzaèa o zamestnanie poèas prvých 6 mesiacov
a vo vý�ke 26 % z celkovej ceny práce mesaène
pod¾a § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodne-
ného uchádzaèa o zamestnanie poèas nasledujú-
cich 12 mesiacov, ak zamestnávate¾ alebo jeho or-
ganizaèná jednotka prevádzkuje alebo vykonáva
èinnos� v okrese s priemernou mierou evidovanej
nezamestnanosti vy��ou, ako je celoslovenský
priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom
kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok na za-
mestnávanie znevýhodneného uchádzaèa o za-
mestnanie poskytuje.

(3) V okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel
hrubého domáceho produktu na obyvate¾a dosahuje
aspoò 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na
obyvate¾a Európskej únie meraného v parite kúpnej
sily v priemere za posledné tri kalendárne roky, sa prí-
spevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzaèa
o zamestnanie poskytuje
a) zamestnávate¾ovi, ktorý vykonáva podnikate¾skú

èinnos�, alebo zamestnávate¾ovi, ktorý vykonáva
inú èinnos� a nie je zamestnávate¾om pod¾a písme-
na b), vo vý�ke 42 % z celkovej ceny práce mesaène
pod¾a § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodnené-
ho uchádzaèa o zamestnanie poèas prvých 6 mesia-
cov a vo vý�ke 26 % z celkovej ceny práce mesaène
pod¾a § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodnené-
ho uchádzaèa o zamestnanie poèas nasledujúcich
6 mesiacov,

b) zamestnávate¾ovi, ktorý je obcou alebo vy��ím
územným celkom, alebo nimi zriadenou organizá-
ciou, rozpoètovou organizáciou alebo príspevkovou
organizáciou poskytujúcou sociálne slu�by, zaria-
dením sociálnych slu�ieb, �tátom uznanou cirkvou,
nábo�enskou spoloènos�ou alebo nimi zriadenou
organizáciou, Slovenským Èerveným krí�om, In�ti-
tútom pre pracovnú rehabilitáciu obèanov so zme-
nenou pracovnou schopnos�ou v Bratislave, Reha-
bilitaèným strediskom pre zrakovo postihnutých
obèanov v Levoèi, výrobným dru�stvom invalidov,
zariadením zriadeným pod¾a § 12 písm. h) zákona,
�kolou a �kolským zariadením, zdravotníckym za-
riadením, rozpoètovou organizáciou a príspevko-
vou organizáciou v oblasti kultúry alebo mimovlád-
nou organizáciou pod¾a § 52 ods. 5 písm. k) zákona,
ktorá poskytuje sociálne slu�by, v�eobecne pro-
spe�né slu�by alebo vykonáva verejnoprospe�nú
èinnos�, vo vý�ke 55 % z celkovej ceny práce mesaè-
ne pod¾a § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhod-
neného uchádzaèa o zamestnanie poèas prvých 6
mesiacov a vo vý�ke 26 % z celkovej ceny práce me-
saène pod¾a § 50 ods. 1 zákona na jedného znevý-
hodneného uchádzaèa o zamestnanie poèas nasle-
dujúcich 6 mesiacov.�.

12. § 11 vrátane nadpisu znie:

�Vý�ka príspevku na dochádzku v závis lost i
od vzdia lenost i miesta výkonu zamestnania

alebo miesta prevádzkovania alebo
vykonávania samostatnej zárobkovej

è innost i od miesta trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu zamestnanca alebo

samostatne zárobkovo èinnej osoby
a doklady k �iadost i o poskytnut ie

pr íspevku na dochádzku

§ 11

(1) Vý�ka príspevku na dochádzku pod¾a § 53 ods. 3
zákona pri vzdialenosti miesta výkonu zamestnania
alebo miesta prevádzkovania, alebo vykonávania
samostatnej zárobkovej èinnosti od miesta trvalého po-
bytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnan-
ca alebo samostatne zárobkovo èinnej osoby za kalen-
dárny mesiac je
a) do 30 km najviac 500 Sk,

b) do 60 km najviac 800 Sk,

c) do 90 km najviac 1 100 Sk,

d) do 120 km najviac 1 400 Sk,

e) do 250 km najviac 1 600 Sk,

f) do 600 km najviac 1 800 Sk,

g) nad 600 km najviac 2 000 Sk.

(2) Súèas�ou písomnej �iadosti o poskytnutie prí-
spevku na dochádzku je
a) pracovná zmluva uzatvorená so zamestnávate¾om

alebo oprávnenie na prevádzkovanie alebo vykoná-
vanie samostatnej zárobkovej èinnosti (ïalej len
�oprávnenie�) a doklad preukazujúci dátum zaèatia
prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zá-
robkovej èinnosti,

b) potvrdenie zamestnávate¾a preukazujúce miesto vý-
konu zamestnania, ak toto nie je zhodné s miestom
výkonu zamestnania uvedeným v pracovnej zmluve,
alebo doklad preukazujúci miesto prevádzkovania
alebo vykonávania samostatnej zárobkovej èinnosti,
ak toto nie je zhodné s miestom prevádzkovania ale-
bo vykonávania samostatnej zárobkovej èinnosti
uvedeným v oprávnení,

c) potvrdenie zamestnávate¾a o trvaní pracovného po-
meru zamestnanca alebo doklad preukazujúci tr-
vanie prevádzkovania alebo vykonávania samostat-
nej zárobkovej èinnosti, ktoré nie sú star�ie ako tri
dni.

(3) Za doklad preukazujúci trvanie prevádzkovania
alebo vykonávania samostatnej zárobkovej èinnosti
pod¾a odseku 2 písm. c) za príslu�ný kalendárny me-
siac sa pova�uje aj èestné vyhlásenie. Samostatne
zárobkovo èinná osoba, ktorá preukázala trvanie pre-
vádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobko-
vej èinnosti èestným vyhlásením, preukazuje trvanie
prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárob-
kovej èinnosti poèas mesiacov, za ktoré jej bol poskyt-
nutý príspevok na dochádzku, výpisom z daòového pri-
znania, a to najneskôr do 30. júna kalendárneho roka
nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom jej bol
poskytovaný príspevok na dochádzku.
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(4) Príspevok na dochádzku poskytuje úrad najviac
v då�ke zodpovedajúcej poètu mesiacov vedenia v evi-
dencii uchádzaèov o zamestnanie pred nástupom do
zamestnania alebo pred zaèatím prevádzkovania alebo
vykonávania samostatnej zárobkovej èinnosti vrátane
ka�dého zaèatého mesiaca vedenia v tejto evidencii.

(5) Úrad poskytne príspevok na dochádzku do 30 ka-
lendárnych dní odo dòa predlo�enia �iadosti a dokla-
dov pod¾a odseku 2
a) po�tovou pouká�kou alebo
b) bezhotovostným prevodom.�.

13. § 12 vrátane nadpisu znie:

�Vý�ka príspevku v závis lost i
od pr ís lu�nost i okresu, v ktorom sa zr iaïuje
chránená die lòa alebo chránené pracovisko,

k typu regiónu oprávneného
na poskytovanie �tátnej pomoci pod¾a
osobitného predpisu, od právnej formy

a predmetu èinnost i zamestnávate¾a
a ïal� ie podrobnost i poskytovania

pr íspevku na zr iadenie chránenej die lne
alebo chráneného pracoviska a na ich

zachovanie

§ 12

(1) V okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel
hrubého domáceho produktu na obyvate¾a nedosahuje
75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyva-
te¾a Európskej únie meraného v parite kúpnej sily
v priemere za posledné tri kalendárne roky, sa príspe-
vok pod¾a § 56 ods. 1 zákona poskytuje
a) zamestnávate¾ovi, ktorý vykonáva podnikate¾skú

èinnos�, alebo zamestnávate¾ovi, ktorý vykonáva
inú èinnos� a nie je zamestnávate¾om pod¾a písmena
b) a ktorý prijme do pracovného pomeru v chránenej
dielni alebo na chránenom pracovisku obèana so
zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1 písm. a) zá-
kona, vo vý�ke
1. 40 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny

práce pod¾a § 49 ods. 4 zákona na zriadenie pra-
covného miesta v chránenej dielni alebo na chrá-
nenom pracovisku a 90 % z preukázaných doda-
toèných nákladov pod¾a § 56 ods. 4 zákona, spolu
najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej
ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 zákona na jedno pra-
covné miesto zriadené zamestnávate¾om alebo
jeho organizaènou jednotkou v chránenej dielni
alebo na chránenom pracovisku,

2. 50 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny
práce pod¾a § 49 ods. 4 zákona na zriadenie pra-
covného miesta v chránenej dielni alebo na chrá-
nenom pracovisku a 90 % z preukázaných doda-
toèných nákladov pod¾a § 56 ods. 4 zákona, spolu
najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej
ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 zákona na jedno pra-
covné miesto zriadené zamestnávate¾om alebo
jeho organizaènou jednotkou v chránenej dielni
alebo na chránenom pracovisku v okrese s prie-
mernou mierou evidovanej nezamestnanosti vy�-
�ou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom

roku predchádzajúcom kalendárnemu roku,
v ktorom sa príspevok pod¾a § 56 ods. 1 zákona
poskytuje,

b) zamestnávate¾ovi, ktorý je obcou alebo vy��ím
územným celkom, alebo nimi zriadenou organizá-
ciou, rozpoètovou organizáciou alebo príspevkovou
organizáciou poskytujúcou sociálne slu�by, zaria-
dením sociálnych slu�ieb, �tátom uznanou cirkvou,
nábo�enskou spoloènos�ou alebo nimi zriadenou
organizáciou, Slovenským Èerveným krí�om, In�ti-
tútom pre pracovnú rehabilitáciu obèanov so zme-
nenou pracovnou schopnos�ou v Bratislave, Rehabi-
litaèným strediskom pre zrakovo postihnutých
obèanov v Levoèi, výrobným dru�stvom invalidov,
zariadením zriadeným pod¾a § 12 písm. h) zákona,
�kolou a �kolským zariadením, zdravotníckym za-
riadením, rozpoètovou organizáciou a príspevkovou
organizáciou v oblasti kultúry alebo mimovládnou
organizáciou pod¾a § 52 ods. 5 písm. k) zákona, kto-
rá poskytuje sociálne slu�by, v�eobecne prospe�né
slu�by alebo vykonáva verejnoprospe�nú èinnos�,
a ktorý prijme do pracovného pomeru v chránenej
dielni alebo na chránenom pracovisku obèana so
zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1 písm. a) zá-
kona, vo vý�ke

1. 50 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny
práce pod¾a § 49 ods. 4 zákona na zriadenie pra-
covného miesta v chránenej dielni alebo na chrá-
nenom pracovisku a 90 % z preukázaných doda-
toèných nákladov pod¾a § 56 ods. 4 zákona, spolu
najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej
ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 zákona na jedno pra-
covné miesto zriadené týmto zamestnávate¾om
alebo jeho organizaènou jednotkou v chránenej
dielni alebo na chránenom pracovisku,

2. 60 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny
práce pod¾a § 49 ods. 4 zákona na zriadenie pra-
covného miesta v chránenej dielni alebo na chrá-
nenom pracovisku a 90 % z preukázaných doda-
toèných nákladov pod¾a § 56 ods. 4 zákona, spolu
najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej
ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 zákona na jedno pra-
covné miesto zriadené zamestnávate¾om alebo
jeho organizaènou jednotkou v chránenej dielni
alebo na chránenom pracovisku v okrese s prie-
mernou mierou evidovanej nezamestnanosti vy�-
�ou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom
roku predchádzajúcom kalendárnemu roku,
v ktorom sa príspevok pod¾a § 56 ods. 1 zákona
poskytuje.

(2) V okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel
hrubého domáceho produktu na obyvate¾a dosahuje
75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyva-
te¾a Európskej únie meraného v parite kúpnej sily
v priemere za posledné tri kalendárne roky, sa príspe-
vok pod¾a § 56 ods. 1 zákona poskytuje

a) zamestnávate¾ovi, ktorý vykonáva podnikate¾skú
èinnos�, alebo zamestnávate¾ovi, ktorý vykonáva
inú èinnos� a nie je zamestnávate¾om pod¾a písme-
na b) a ktorý prijme do pracovného pomeru v chráne-
nej dielni alebo na chránenom pracovisku obèana so
zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1 písm. a) zá-
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kona vo vý�ke 40 % z 24-násobku minimálnej celko-
vej ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 zákona a 90 % z pre-
ukázaných dodatoèných nákladov pod¾a § 56 ods. 4
zákona, spolu najviac 85 % z 24-násobku minimál-
nej celkovej ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 zákona na
jedno pracovné miesto zriadené zamestnávate¾om
alebo jeho organizaènou jednotkou v chránenej diel-
ni alebo na chránenom pracovisku,

b) zamestnávate¾ovi, ktorý je obcou alebo vy��ím
územným celkom, alebo nimi zriadenou organizá-
ciou, rozpoètovou organizáciou alebo príspevkovou
organizáciou poskytujúcou sociálne slu�by, zaria-
dením sociálnych slu�ieb, �tátom uznanou cirkvou,
nábo�enskou spoloènos�ou alebo nimi zriadenou
organizáciou, Slovenským Èerveným krí�om, In�ti-
tútom pre pracovnú rehabilitáciu obèanov so zme-
nenou pracovnou schopnos�ou v Bratislave, Rehabi-
litaèným strediskom pre zrakovo postihnutých
obèanov v Levoèi, výrobným dru�stvom invalidov,
zariadením zriadeným pod¾a § 12 písm. h) zákona,
�kolou a �kolským zariadením, zdravotníckym za-
riadením, rozpoètovou organizáciou a príspevkovou
organizáciou v oblasti kultúry alebo mimovládnou
organizáciou pod¾a § 52 ods. 5 písm. k) zákona, kto-
rá poskytuje sociálne slu�by, v�eobecne prospe�né
slu�by alebo vykonáva verejnoprospe�nú èinnos�,
a ktorý prijme do pracovného pomeru v chránenej
dielni alebo na chránenom pracovisku obèana so
zdravotným postihnutím pod¾a § 9 ods. 1 písm. a) zá-
kona, vo vý�ke 50 % z 24-násobku minimálnej celko-
vej ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 zákona a 90 % z pre-
ukázaných dodatoèných nákladov pod¾a § 56 ods. 4
zákona, spolu najviac 85 % z 24-násobku minimál-
nej celkovej ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 zákona na
jedno pracovné miesto zriadené zamestnávate¾om
alebo jeho organizaènou jednotkou v chránenej diel-
ni alebo na chránenom pracovisku.

(3) Ak sa príspevok na úhradu preukázaných doda-
toèných nákladov pod¾a § 56 ods. 4 zákona poskytuje

zamestnávate¾ovi pod¾a odsekov 1 a 2 samostatne, jeho
vý�ka je najviac
a) 90 % z preukázaných dodatoèných nákladov pod¾a

§ 56 ods. 4 zákona, ale najviac 85 % z 24-násobku
minimálnej celkovej ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 zá-
kona v okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel
hrubého domáceho produktu na obyvate¾a nedosa-
huje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na
obyvate¾a Európskej únie meraného v parite kúpnej
sily v priemere za posledné tri kalendárne roky,

b) 90 % z preukázaných dodatoèných nákladov pod¾a
§ 56 ods. 4 zákona, ale najviac 100 % z 24-násobku
minimálnej celkovej ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 zá-
kona v okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel
hrubého domáceho produktu na obyvate¾a nedosa-
huje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na
obyvate¾a Európskej únie meraného v parite kúpnej
sily v priemere za posledné tri kalendárne roky
a v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestna-
nosti je vy��ia, ako je celoslovenský priemer v kalen-
dárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu
roku, v ktorom sa príspevok na úhradu preukáza-
ných dodatoèných nákladov poskytuje,

c) 90 % z preukázaných dodatoèných nákladov pod¾a
§ 56 ods. 4 zákona, ale najviac 85 % z 24-násobku
minimálnej celkovej ceny práce pod¾a § 49 ods. 4 zá-
kona v okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel
hrubého domáceho produktu na obyvate¾a dosahuje
aspoò 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu
na obyvate¾a Európskej únie meraného v parite kúp-
nej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky.�.

14. V § 16 ods. 2 sa slová �20 %� nahrádzajú slovami
�40 %� a slová �75 %� sa nahrádzajú slovami �85 %�.

15. V § 16 ods. 3 písm. c) sa slová �75 %� nahrádzajú
slovami �85 %�.

Èl. II

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Iveta Radièová v. r.
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615

O P A T R E N I E
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 19. decembra 2005

o sumách stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Sloven-
skej republiky pod¾a § 5 ods. 2 zákona è. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách ustanovuje:

§ 1

Sumy stravného pre èasové pásma sú:
a) 89 Sk pre èasové pásmo 5 a� 12 hodín,

b) 135 Sk pre èasové pásmo nad 12 hodín a� 18 hodín,
c) 208 Sk pre èasové pásmo nad 18 hodín.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda úèinnos� dòom vyhlásenia.

Iveta Radièová v. r.
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