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Z Á K O N

zo 7. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb. o súdnych
poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky è. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky è. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 85/1994 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., záko-
na è. 12/1998 Z. z., zákona è. 457/2000 Z. z., zákona
è. 162/2001 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 531/2003 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 432/2004 Z. z. a zákona è. 341/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V poznámke pod èiarou k odkazu 2 sa citácia �§ 1
ods. 3, 5 a 6 zákona Slovenskej národnej rady
è. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch� nahrádza citá-
ciou �§ 5 zákona è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.�.

2. V poznámke pod èiarou k odkazu 3 sa citácia �§ 7
zákona Slovenskej národnej rady è. 80/1992 Zb. o síd-
lach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, �tátnej
správe súdov, vybavovaní s�a�ností a o vo¾bách príse-
diacich (zákon o �tátnej správe súdov).� nahrádza citá-
ciou �Zákon è. 757/2004 Z. z.�.

3. V § 4 ods. 1 sa vypú��a písmeno c).

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

4. V § 4 ods. 2 písmeno c) znie:
�c) nadácie a charitatívne, humanitárne, ekologické or-

ganizácie a zdru�enia pôsobiace na ochranu spotre-
bite¾ov,�.

5. V § 4 ods. 2 písm. f) sa slovo �z¾ahnutím� nahrádza
slovom �pôrodom�.

6. V § 4 ods. 2 písm. h) sa slovo �otcovstva� nahrádza
slovom �rodièovstva�.

7. V § 4 ods. 2 sa za písmeno ch) vkladá nové písme-
no i), ktoré znie:
�i) navrhovate¾ v konaní o náhradu �kody alebo nema-

jetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným èi-
nom,�.

Doteraj�ie písmená i) a� o) sa oznaèujú ako písme-
ná j) a� p).

8. V § 4 ods. 2 písmeno l) znie:
�l) navrhovate¾ pri podaní návrhu na vyhlásenie kon-

kurzu, návrhu na povolenie re�trukturalizácie a ná-
vrhu na povolenie oddl�enia,�.

9. V § 4 ods. 2 sa za písmeno l) vkladajú nové písme-
ná m) a� r), ktoré znejú:

�m) správca pod¾a osobitného predpisu,3f)
n) navrhovate¾ v konaní o vylúèení majetku zo súpisu

majetku podstát pod¾a osobitného predpisu,3f)
o) navrhovate¾ v konaní o vylúèení majetku zo súpisu

podstaty pod¾a osobitného predpisu,3g)
p) navrhovate¾ v konaní o vylúèení veci z exekúcie pod-

¾a osobitného predpisu,3h)
r) navrhovate¾ v konaní o urèení popretej poh¾adávky

pod¾a osobitného predpisu,3f)�.

Doteraj�ie písmená m) a� p) sa oznaèujú ako písme-
ná s) a� v).

Poznámky pod èiarou k odkazom 3f a� 3h znejú:
�3f) Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a re�trukturalizácii a o zme-

ne a doplnení niektorých zákonov.
3g) Zákon è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení ne-

skor�ích predpisov.
3h) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.

o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný po-
riadok) a o zmene a o doplnení ïal�ích zákonov v znení ne-
skor�ích predpisov.�.

10. V § 5 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové pís-
mená e) a� g), ktoré znejú:
�e) speòa�ením majetku podliehajúceho konkurzu, ak

ide o poplatok za konkurzné konanie pod¾a osobit-
ného predpisu,3f)

f) podaním námietky zaujatosti v konkurznom konaní
alebo re�trukturalizaènom konaní pod¾a osobitného
predpisu;3f) pokia¾ sa vec nepredlo�ila nadriadené-
mu súdu, poplatok nie je mo�né voèi poplatníkovi
vymáha�,

g) podaním námietky zaujatosti úèastníkom konania
pod¾a osobitného predpisu,4b)�.

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

Poznámka pod èiarou k odkazu 4b znie:
�4b) Obèiansky súdny poriadok.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.�.

11. § 5 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
�(3) Poplatková povinnos� za uplatnenie námietky

zaujatosti v konkurznom konaní alebo re�trukturali-
zaènom konaní pod¾a osobitného predpisu3f) v celom
rozsahu zaniká, ak poplatník vzal námietku spä� pred
predlo�ením veci nadriadenému súdu. Ak bol na maje-
tok poplatníka vyhlásený konkurz pod¾a osobitného
predpisu3f) a správca v konaní pokraèuje namiesto po-
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platníka, poplatková povinnos� zaniká v tom rozsahu,
v akom e�te nebola splnená.�.

12. V poznámke pod èiarou k odkazu 5 sa citácia �Vy-
hlá�ka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republi-
ky è. 86/2002 Z. z. o stanovení v�eobecnej hodnoty ma-
jetku.� nahrádza citáciou �Vyhlá�ka Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky è. 492/2004 Z. z.
o stanovení v�eobecnej hodnoty majetku.�.

13. V § 8 ods. 1 sa za slovo ��iadosti� vkladá èiarka
a slová �poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti
v konkurznom konaní alebo re�trukturalizaènom ko-
naní pod¾a osobitného predpisu3f)�.

14. V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

�(3) Poplatok za konkurzné konanie pod¾a osobitné-
ho predpisu3f) je splatný v deò rozvrhu vý�a�ku, z ktoré-
ho sa vypoèítal; zahrnie sa ako poh¾adávka proti pod-
state do rozvrhu vý�a�ku, z ktorého sa vypoèítal.�.

Doteraj�í odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.

15. V § 10 odsek 3 znie:
�(3) Príslu�ný súd zru�í uznesenie o zastavení kona-

nia pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak poplatník
zaplatí súdny poplatok do konca lehoty na podanie od-
volania. Súd prvého stupòa zru�í uznesenie o zastave-
ní konania pre nezaplatenie súdneho poplatku aj vte-
dy, ak bolo konanie preru�ené pod¾a osobitného
predpisu3f) a správca v òom pokraèuje namiesto poplat-
níka.�.

16. § 10 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
�(5) Pokia¾ poplatok za uplatnenie námietky zauja-

tosti v konkurznom konaní alebo re�trukturalizaènom

konaní pod¾a osobitného predpisu3f) nie je zaplatený,
súd na òu neprihliada a vec sa nadriadenému súdu ne-
predkladá na rozhodnutie. O tom súd poplatníka pouèí
vo výzve na zaplatenie poplatku.�.

17. V § 11 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie: �Poplatok za uplatnenie námietky zau-
jatosti sa vráti, ak bola námietka zaujatosti uplatnená
odôvodnene.�.

18. V § 11 ods. 4 sa slová �sumu 100 Sk� nahrádzajú
slovami �1 %, najmenej v�ak 200 Sk�.

19. V § 12 ods. 1 sa vypú��a druhá veta.

20. V § 13 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodko-
èiarkou a dopåòajú sa slová �to neplatí, ak navrhovate¾
vzal návrh na zaèatie konania, odvolania alebo dovola-
nia spä� pred prvým pojednávaním.�.

21. § 18 vrátane nadpisu znie:

�§ 18

Prechodné ustanovenie úèinné
od 1. januára 2006

(1) Poplatok za podanie návrhu v konaní o vylúèení
majetku zo súpisu sa poplatníkovi vráti, ak bol v kona-
ní o vylúèení majetku, ktoré zaèalo pred 1. januárom
2006 a ktoré nebolo pred 1. januárom 2006 právoplat-
ne skonèené, úspe�ný.

(2) Za úkony navrhnuté alebo za konania zaèaté pred
1. januárom 2006 sa vyberajú poplatky pod¾a doteraj-
�ích predpisov, i keï sa stanú splatnými po 1. januári
2006.�.

22. V prílohe sadzobník súdnych poplatkov I. èas�
vrátane nadpisu znie:

�I. POPLATKY VYBERANÉ V OBÈIANSKOM SÚDNOM KONANÍ

Polo�ka 1

Z návrhu na zaèatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba

a) z ceny (z úhrady) predmetu konania

alebo z hodnoty predmetu sporu 6 %, najmenej 500 Sk, najviac 500 000 Sk

b) ak nemo�no predmet konania oceni� peniazmi 3 000 Sk

c) z návrhu na nariadenie alebo zru�enie predbe�ného opatrenia 1 000 Sk

Polo�ka 2

Z návrhu na zaèatie konania v obchodných veciach

a) z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo

z hodnoty predmetu sporu 6 %, najmenej 2 000 Sk, najviac 1 000 000 Sk

b) ak nemo�no predmet konania oceni� peniazmi 10 000 Sk

c) návrhu na nariadenie alebo zru�enie predbe�ného opatrenia 2 000 Sk

Spoloèné poznámky k polo�kám 1 a 2

1. Z návrhu na zaèatie konania o urèenie, èi tu právny vz�ah alebo právo je, alebo nie je, sa poplatok vyberie pod¾a
písmena b) týchto polo�iek. Ak ide o urèenie vlastníctva, poplatok sa vyrubí z ceny predmetu, ku ktorému sa má
vlastníctvo urèi�.
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2. Ak odporca �iada, aby súd rozhodol o vzájomnej poh¾adávke i nad sumu uplatnenú návrhom, platí sa poplatok zo
sumy, ktorá prevy�uje cenu predmetu konania pod¾a návrhu.

3. Ak odvolanie podá navrhovate¾ i odporca, platí ka�dý z nich poplatok pod¾a ceny predmetu svojho odvolania.

4. Z odvolania proti rozsudku, ktorým súd rozhodol len o základe predmetu konania, sa poplatok neplatí.

5. Pod¾a rovnakej sadzby sa platí poplatok v zmenkovom a �ekovom konaní pri návrhoch na vydanie platobného roz-
kazu. Pod¾a rovnakej sadzby sa platí poplatok za námietky v zmenkovom a �ekovom konaní a za odpor proti pla-
tobnému rozkazu. Poplatok za odpor sa neplatí, ak bol platobný rozkaz vydaný bez návrhu.

Polo�ka 3

Z návrhu na zaèatie konania

a) z právnych vz�ahov upravených zákonom o ochrane hospodár-
skej sú�a�e 10 000 Sk

b) z práv k obchodnému menu, ochranným známkam a oznaèeniam
pôvodu 10 000 Sk

c) o neplatnosti rozhodcovskej zmluvy a o zru�ení rozhodcovského
rozhodnutia vydaného rozhodcom 10 000 Sk

Polo�ka 4

Za návrh dl�níka na vyrovnacie konanie 1 000 Sk

Polo�ka 5

a) Za konkurzné konanie pod¾a osobitného predpisu3g) 1,2 % zo speòa�enej sumy z podstaty, naj-
viac 60 000 Sk

b) Za konkurzné konanie skonèené núteným vyrovnaním 0,5 % zo sumy pou�itej na uspokojenie ve-
rite¾ov, najviac 25 000 Sk

c) Za vyrovnacie konanie 0,3 % zo sumy pou�itej na uspokojenie ve-
rite¾ov, najviac 15 000 Sk

d) Za konkurzné konanie pod¾a osobitného predpisu3f) 0,2 % z vý�a�ku zahrnutého do èiastkového
rozvrhu vý�a�ku zo v�eobecnej podstaty,
najviac 100 000 Sk; poplatok sa v�ak ne-
platí z vý�a�ku, ktorý bol zaradený do v�e-
obecnej podstaty z oddelenej podstaty, po-
kia¾ u� bol aspoò raz predmetom rozvrhu
0,2 % z vý�a�ku zahrnutého do koneèného
rozvrhu vý�a�ku zo v�eobecnej podstaty,
najviac 100 000 Sk; poplatok sa platí len zo
zvy�ného vý�a�ku zahrnutého do koneèné-
ho rozvrhu vý�a�ku; poplatok sa v�ak ne-
platí z vý�a�ku, ktorý bol zaradený do v�e-
obecnej podstaty z oddelenej podstaty,
pokia¾ u� bol aspoò raz predmetom rozvrhu
0,2 % z vý�a�ku zahrnutého do rozvrhu vý-
�a�ku z oddelenej podstaty, najviac
100 000 Sk; poplatok sa v�ak neplatí z vý-
�a�ku, ktorý bol zaradený do oddelenej
podstaty z inej oddelenej podstaty, pokia¾
u� bol aspoò raz predmetom rozvrhu

e) Za podanie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo re-
�trukturalizaènom konaní pod¾a osobitného predpisu,3f) ktorá
bola uplatnená na príslu�nom súde do uplynutia lehoty na pri-
hlasovanie poh¾adávok 10 000 Sk

f) Za podanie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo re-
�trukturalizaènom konaní pod¾a osobitného predpisu,3f) ktorá
bola uplatnená na príslu�nom súde po uplynutí lehoty na prihla-
sovanie poh¾adávok 1 % zo sumy prihlásených poh¾adávok

Polo�ka 6

a) Z návrhu na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva
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man�elov 2 000 Sk

b) Za vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva man�elov
z predmetu konania 3 %, najmenej 2 000 Sk, najviac 500 000 Sk

c) Návrh na zru�enie bezpodielového spoluvlastníctva man�elov 5 000 Sk

Poznámka:

Poznámka è. 4 k polo�ke 1 platí aj pre písmeno b) tejto polo�ky.

Polo�ka 7

Z návrhu na zaèatie konania

a) o rozvode man�elstva 2 000 Sk

b) o neplatnosti man�elstva alebo o urèenie, èi tu man�elstvo je ale-
bo nie je 2 000 Sk

Polo�ka 7a

Zo �aloby na náhradu �kody spôsobenej nezákonným rozhodnutím
orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom 3 000 Sk

Polo�ka 7b

Z návrhu na zaèatie konania

a) na ochranu osobnosti, bez návrhu na náhradu nemajetkovej uj-
my 5 000 Sk

b) na ochranu osobnosti spojenej s náhradou nemajetkovej ujmy 5 000 Sk a 6 % z vý�ky uplatnenej nemajet-
kovej ujmy

Polo�ka 7c

Z návrhu na zaèatie konania vo veciach pod¾a zákona
è. 81/1966 Zb. o periodickej tlaèi a ostatných hromadných infor-
maèných prostriedkoch v znení neskor�ích predpisov 5 000 Sk

Polo�ka 8

a) Z návrhu na zní�enie vý�ivného medzi man�elmi, z návrhu na
zní�enie príspevku na vý�ivu rozvedeného man�ela a z návrhu na
zní�enie vy�ivovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými 2 % z ceny predmetu konania, najmenej

500 Sk

b) Z návrhu na zru�enie vy�ivovacej povinnosti 2 % z ceny predmetu konania, najmenej
500 Sk

Polo�ka 9

Za konanie o urèenie rodièovstva a zapretie rodièovstva 2 000 Sk

Poznámky:

Ak odvolanie smeruje iba proti výroku o výchove a vý�ive maloletého die�a�a, poplatok sa neplatí.

Polo�ka 10

a) Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verej-
nej správy na základe �aloby 2 000 Sk

b) Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správne-
ho orgánu, ak rozhodol okresný súd alebo krajský súd, a za pre-
skúmanie rozhodnutí o priestupkoch 1 000 Sk

c) Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správne-
ho orgánu, ak rozhodol Najvy��í súd Slovenskej republiky 2 000 Sk

d) Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o odmiet-
nutí registrácie politickej strany alebo hnutia 10 000 Sk
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e) Za konanie o �alobách proti rozhodnutiam a postupom ústred-
ných orgánov �tátnej správy a iných orgánov s pôsobnos�ou pre
celé územie Slovenskej republiky 10 000 Sk

ak sa rozhodnutím ulo�ila pokuta 6 % naj-
menej 10 000 Sk, najviac 500 000 Sk

Polo�ka 11

Za schválený zmier uzavretý v zmierovacom konaní

a) z hodnoty predmetu zmieru 2 %, najmenej 500 Sk, najviac 50 000 Sk

b) ak nemo�no predmet zmieru oceni� peniazmi 500 Sk

Poznámky:

1. Z návrhu na zmierovacie konanie sa poplatok znovu neplatí.

2. Zmierom sa rozumie zmier schválený súdom pod¾a § 67 a nasl. Obèianskeho súdneho poriadku.

Polo�ka 12

Z návrhu na zru�enie uznesenia o schválení zmieru

a) z hodnoty predmetu zmieru 6 %, najmenej 10 000 Sk, najviac 500 000 Sk

b) ak nemo�no predmet zmieru oceni� peniazmi 10 000 Sk

Poznámky:

1. Za konanie vo veci samej sa poplatok znovu neplatí.

2. Ak sa v pôvodnom konaní nekonalo odvolacie konanie a v odvolacom konaní sa podá odvolanie vo veci samej, z ta-
kéhoto odvolania sa platí poplatok pod¾a príslu�nej polo�ky.

Polo�ka 13

a) Z návrhu na zastavenie exekúcie alebo jej odklad 3 000 Sk

b) Zo �iadosti o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi 500 Sk

c) Za konanie súdu o námietkach proti exekúcii vykonávanej pod¾a
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poria-
dok) a o zmene a doplnení ïal�ích zákonov 6 % z vymáhaného nároku, najmenej 2 000

Sk, najviac 500 000 Sk

d) Z návrhu na rozhodnutie o vykonate¾nosti rozhodnutia cudzieho
orgánu pod¾a § 250w ods. 1 Obèianskeho súdneho poriadku 2 000 Sk

Poznámka:

Poplatok pod¾a písmena b) platí poplatník pod¾a § 2 ods. 1 písm. f) tohto zákona.

Polo�ka 14

Z likvidácie majetku, z vý�a�ku likvidácie 6 %, najmenej 1 000 Sk, najviac 500 000 Sk

Polo�ka 15

V medzinárodnom obchodnom styku o vykonanie úkonu súdom alebo z prvého návrhu na predbe�né opatrenie
v tomto konaní

a) z hodnoty predmetu konania 2 %, najmenej 500 Sk, najviac 50 000 Sk

b) ak nemo�no predmet konania oceni� peniazmi 1 000 Sk

Polo�ka 16

Z návrhu na obnovu konania 3 000 Sk

Poznámky:

1. Poplatok pod¾a rovnakej sadzby sa platí aj v odvolacom konaní.

2. Poznámky è. 1 a 2 k polo�ke 12 platia primerane aj pre túto polo�ku.
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Spoloèná poznámka k polo�kám 1, 6, 7, 9, 14 a 16:

Ak bol rozsudok zru�ený v dôsledku odvolania, obnovy konania alebo dovolania, poplatok z odvolania proti novému
rozhodnutiu súdu I. stupòa, dovolania alebo za obnovu konania neplatí poplatník, ktorý u� raz poplatok zaplatil. Ak
Najvy��í súd Slovenskej republiky pri prerokúvaní dovolania zistí, �e dovolanie podané úèastníkom pod¾a § 238
ods. 2 Obèianskeho súdneho poriadku bolo bezdôvodné, úèastník je povinný dodatoène zaplati� súdny poplatok
z dovolania.

Polo�ka 17

Vo veciach obchodného registra

a) z návrhu na prvý zápis
1. akciovej spoloènosti 25 000 Sk
2. iných právnických osôb 10 000 Sk
3. fyzickej osoby podnikate¾a 5 000 Sk
4. organizaènej zlo�ky právnickej osoby 10 000 Sk
5. organizaènej zlo�ky fyzickej osoby podnikate¾a 1 000 Sk

b) z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoloènosti (dru�-
stva) 10 000 Sk

c) z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhoko¾vek poètu
údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny
alebo doplnenia údajov v názve obce, v po�tovom smerovacom
èísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne
s tým súvisiacej zmeny orientaèného èísla alebo súpisného èísla,
ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydli-
ska 2 000 Sk

d) z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhroma�de-
nia 3 000 Sk

Poznámky:

1. V jednom poplatku pod¾a písmena c) tejto polo�ky je zahrnutý akýko¾vek poèet návrhov na zápis zmeny alebo dopl-
nenie údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby, ktoré sú obsiahnuté v jednom návrhu na zápis.

2. V poplatkoch pod¾a písmen a), b), a c) tejto polo�ky je zahrnutý aj poplatok za zverejnenie zapísaných údajov v Ob-
chodnom vestníku.

3. Zmenou zápisu sa rozumie výmaz pôvodného a zápis nového údaja.

4. Ak sa má vykona� zápis do obchodného registra na registrovom súde príslu�nom pre od�tepný závod alebo inú or-
ganizaènú zlo�ku podniku, ktorých sídlo je mimo obvodu registrového súdu príslu�ného pre podnikate¾a, popla-
tok sa vyberie len raz na súde príslu�nom pre podnikate¾a.

5. Ak navrhovate¾ vzal návrh na zápis spä� pred vykonaním zápisu, poplatok sa mu vráti.

6. Poplatok pod¾a písmena e) tejto polo�ky sa vyberá za ulo�enie tých listín do zbierky listín, ktoré nie sú prílohou ná-
vrhu na zápis, a vyberá sa osobitne za ka�dú takto ukladanú listinu.

7. Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu, odvolanie proti uzneseniu, ktorým súd rozhodol o zamietnutí ná-
mietky proti odmietnutiu vykonania zápisu, a odvolanie v konaní vo veciach obchodného registra pod¾a § 200a
Obèianskeho súdneho poriadku poplatku nepodliehajú.

Polo�ka 17a

Za vznesenie námietky zaujatosti úèastníkom konania 2 000 Sk

Polo�ka 18

Z návrhu na urèenie, �e návrh na registráciu politickej strany alebo
registráciu politického hnutia nemá nedostatky, ktoré by bránili re-
gistrácii 5 000 Sk

Polo�ka 18a

a) Za konanie o dedièstve

do 100 000 Sk èistej hodnoty dedièstva 200 Sk

do 300 000 Sk èistej hodnoty dedièstva 500 Sk

nad 300 000 Sk z èistej hodnoty dedièstva 0, 2 %, najviac 5 000 Sk
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b) Za podanie návrhu na prejednanie dedièstva k novoobjavenému
majetku súdom 1 % z èistej hodnoty dedièstva, ktoré sa má

prejedna�, najmenej 200 Sk, najviac 5 000
Sk

c) Za podanie odvolania, ktoré smeruje proti rozhodnutiu súdu vo
veci samej 500 Sk

Poznámka:
Ak návrh na zaèatie konania o dedièstve alebo oznámenie o úmrtí do�lo na �tátne notárstvo do 31. decembra 1992,
súdny poplatok sa pod¾a tejto polo�ky neplatí.

Polo�ka 18b

Z návrhu na prijatie hnute¾nej veci do úschovy na úèely splnenia zá-
väzku 1 % z ceny veci, najmenej 200 Sk, najviac

20 000 Sk

Polo�ka 18c

Z návrhu na umorenie listiny 1 % z nominálnej hodnoty, najmenej 500 Sk,
najviac 20 000 Sk

Polo�ka 18d

Z návrhu na uznanie cudzích rozhodnutí 2 000 Sk

Polo�ka 18e

Za zápis závetu a listiny o vydedení do zoznamu závetov (listín) 200 Sk�.

23. V prílohe sadzobník súdnych poplatkov v III. èas-
ti poznámka k polo�ke 27 znie:
�Poznámka:
Ide o pre�etrenie vybavenia s�a�nosti na postup súdu,
ktorý spoèíva v poru�ovaní práva na verejné prerokova-
nie veci bez zbytoèných prie�ahov alebo poru�ovaní zá-
sad dôstojnosti súdneho konania sudcami, súdnymi

úradníkmi alebo zamestnancami súdu, ktorí plnia úlo-
hy pri výkone súdnictva.�.

24. V prílohe sadzobník súdnych poplatkov v III. èas-
ti sa vypú��a polo�ka 29.

Èl. II

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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622

Z Á K O N

zo 7. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov a o zmene a doplnení zákona

è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych èakate¾och prokuratúry
v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení záko-
na è. 185/2002 Z. z., zákona è. 670/2002 Z. z., zákona
è. 426/2003 Z. z., zákona è. 458/ 2003 Z. z., zákona
è. 462/2003 Z. z., zákona è. 505/2003 Z. z., zákona
è. 514/2003 Z. z., zákona è. 548/2003 Z. z., zákona
è. 267/2004 Z. z., zákona è. 403/2004 Z. z., zákona
è. 530/2004 Z. z., zákona è. 586/2004 Z. z., zákona
è. 609/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z. a zákona
è. 122/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. Za § 151h sa vkladá § 151i, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 151i

Prechodné ustanovenia
úèinné od 1. januára 2006

(1) Sudcovi patrí v roku 2006 ïal�í plat vo vý�ke
funkèného platu patriaceho za mesiac november, ak
v roku 2006
a) vykonával funkciu sudcu aspoò 180 pracovných

dní,
b) osobitný vz�ah sudcu k �tátu trvá,
c) nebolo mu ulo�ené disciplinárne opatrenie za záva�-

né disciplinárne previnenie.

(2) Plat pod¾a odseku 1 je splatný vo výplatnom ter-
míne urèenom na výplatu platu za mesiac november
2006. Ak podmienku uvedenú v odseku 1 písm. a) splní
sudca a� k 31. decembru 2006, plat pod¾a odseku 1 je
splatný vo výplatnom termíne za mesiac december
2006.

(3) Za výkon funkcie sudcu sa na úèely poskytnutia
ïal�ieho platu pod¾a odseku 1 písm. a) pova�uje aj èas
a) èerpania dovolenky,
b) plateného pracovného vo¾na,
c) neprítomnosti pre úraz, ku ktorému do�lo pri výko-

ne funkcie alebo v súvislosti s výkonom funkcie,
d) doèasného pridelenia,
e) prehlbovania kvalifikácie, èerpania �tudijného vo¾-

na pri zvy�ovaní kvalifikácie.�.

2. V èl. IV sa slová �1. januára 2006� nahrádzajú slo-
vami �1. januára 2007.�.

Èl. II

Zákon è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych
èakate¾och prokuratúry v znení zákona è. 669/2002
Z. z., zákona è. 458/2003 Z. z., zákona è. 462/2003
Z. z., zákona è. 548/2003 Z. z., zákona è. 561/2003
Z. z., zákona è. 595/2003 Z. z., zákona è. 365/2004
Z. z., zákona è. 530/2004 Z. z., zákona è. 586/2004
Z. z., zákona è. 609/2004 Z. z. a zákona è. 122/2005
Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. Za § 265b sa vkladá § 265c, ktorý znie:

�Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2006

§ 265c

(1) Prokurátorovi patrí v roku 2006 ïal�í plat vo vý�-
ke funkèného platu patriaceho za mesiac november, ak
v roku 2006
a) vykonával funkciu prokurátora aspoò 180 slu�ob-

ných dní,
b) jeho slu�obný pomer trvá,
c) nebolo mu ulo�ené disciplinárne opatrenie pod¾a

§ 189 ods. 1 písm. c) a� f).

(2) Ako trvanie slu�obného pomeru prokurátora sa
na úèely priznania ïal�ieho platu pod¾a odseku 1 posu-
dzujú obdobia uvedené v § 63.

(3) Ako výkon funkcie prokurátora sa na úèely pri-
znania ïal�ieho platu uvedeného v odseku 1 posudzuje
aj èas
a) èerpania dovolenky a preventívnej rehabilitácie,
b) nevykonávania funkcie prokurátora vo sviatok,
c) náhradného vo¾na za výkon funkcie nadèas,
d) slu�obného vo¾na s náhradou platu,
e) �tudijného vo¾na na zvy�ovanie kvalifikácie,
f) prestávky na dojèenie,
g) uznanej doèasnej neschopnosti na výkon funkcie

pre slu�obný úraz alebo chorobu z povolania,
h) doèasného pozastavenia výkonu funkcie prokuráto-

ra, ak
1. trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastave-

né,
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2. prokurátor bol spod ob�aloby oslobodený,
3. disciplinárne konanie proti prokurátorovi sa

skonèilo inak ako zbavením funkcie,
i) výkonu väzby alebo výkonu trestu odòatia slobody, ak

1. trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastave-
né,

2. prokurátor bol spod ob�aloby oslobodený, hoci aj
v neskor�om konaní,

3. prokurátor vykonával trest odòatia slobody na
podklade rozsudku, ktorý bol zru�ený,

j) doèasného pridelenia pod¾a § 9 ods. 4.

(4) Plat pod¾a odseku 1 je splatný vo výplatnom ter-
míne urèenom na výplatu platu za mesiac november.
Ak podmienku uvedenú v odseku 1 písm. a) splní pro-
kurátor a� k 31. decembru, plat pod¾a odseku 1 je
splatný vo výplatnom termíne za mesiac december.

(5) Obdobia uvedené v odseku 3 písm. h) a i) sa zapo-
èítajú do èasu uvedeného v odseku 1 písm. a) a� vtedy,
ak nastane právna skutoènos� uvedená v odseku 3
písm. h) a i), ktorá podmieòuje jej posudzovanie ako vý-
kon funkcie prokurátora. V takom prípade je ïal�í plat
prokurátora splatný a� v najbli��om výplatnom termí-
ne, ktorý nasleduje po právnej skutoènosti uvedenej
v odseku 3 písm. h) a i).�.

2. V èl. V sa slová �1. januára 2006� nahrádzajú slo-
vami �1. januára 2007�.

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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623

Z Á K O N

zo 7. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 73/1998 Z. z. o �tátnej slu�be príslu�níkov Policajného
zboru, Slovenskej informaènej slu�by, Zboru väzenskej a justiènej strá�e Slovenskej republiky
a �elezniènej polície v znení neskor�ích predpisov a zákon è. 200/1998 Z. z. o �tátnej slu�be

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

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 73/1998 Z. z. o �tátnej slu�be príslu�níkov
Policajného zboru, Slovenskej informaènej slu�by,
Zboru väzenskej a justiènej strá�e Slovenskej republi-
ky a �elezniènej polície v znení zákona è. 58/1999 Z. z.,
zákona è. 181/1999 Z. z., zákona è. 356/1999 Z. z., zá-
kona è. 224/2000 Z. z., zákona è. 464/2000 Z. z., záko-
na è. 241/2001 Z. z., zákona è. 98/2002 Z. z., zákona
è. 328/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 659/2002 Z. z., zákona è. 212/2003 Z. z., zákona
è. 178/2004 Z. z., zákona è. 201/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 727/2004 Z. z., zákona è. 732/2004 Z. z. a zákona
è. 69/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. § 2a sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
�(5) Slu�obný úrad oboznámi policajtov s ustanove-

niami o zásade rovnakého zaobchádzania.

(6) Poru�enie zásady rovnakého zaobchádzania
pod¾a odseku 1 policajtom sa pova�uje za poru�enie
slu�obnej povinnosti policajta.�.

2. V § 14 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

�(4) Zdravotná spôsobilos� v prijímacom konaní sa
preukazuje lekárskym posudkom na základe vy�etre-
nia obèana lekárom so �pecializáciou v �pecializaènom
odbore v�eobecné lekárstvo v pôsobnosti minister-
stva.7a) Zdravotnú spôsobilos� posudzuje slu�obný po-
sudkový lekár pod¾a § 222.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:
�7a) § 11 ods. 7 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivos-

ti, slu�bách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostli-
vosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.�.

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

3. V § 14 ods. 7 sa slová �odseku 4� nahrádzajú slova-
mi �odseku 5� a slová �odseku 5� sa nahrádzajú slova-
mi �odseku 6�.

4. V § 20 ods. 3 písmeno e) znie:
�e) doèasnej neschopnosti na výkon �tátnej slu�by pre

chorobu alebo úraz, poèas ktorej má policajt nárok
na polovicu sumy nemocenského,10)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:
�10) § 7 ods. 3 a § 12 ods. 9 zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom

zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov.�.

5. V § 35 ods. 5 sa vypú��ajú slová �písm. a) a� g)�.

6. V § 43 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

�(4) Do zálohy pre prechodne nezaradených policaj-
tov sa zaradí aj policajt v stálej �tátnej slu�be, ktorý bol
s jeho súhlasom vyslaný na vykonávanie funkcie ná-
rodného experta Slovenskej republiky do in�titúcie Eu-
rópskej únie.�.

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

7. V § 43 sa odsek 5 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
�d) z dôvodu pod¾a odseku 4 patrí policajtovi slu�obný

plat pod¾a § 84 ods. 1 písm. a) a� c), ktorý by mal pri-
znaný, ak by nebol vyslaný na vykonávanie funkcie
národného experta Slovenskej republiky do in�titú-
cie Európskej únie, a osobitný príplatok vo vý�ke ur-
èenej ministrom; tie� mu patria náhrady výdavkov
pod¾a osobitného predpisu11a) okrem náhrad výdav-
kov, ktoré mu preukázate¾ne poskytla in�titúcia Eu-
rópskej únie, do ktorej bol vyslaný, a príspevok od
500 do 2 500 EUR mesaène, ktorý urèí minister.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:
�11a) �tvrtá èas� zákona è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhra-

dách v znení neskor�ích predpisov.�.

8. V § 44 ods. 1 sa za slovami �pod¾a § 152 ods. 2,�
vypú��a spojka �a� a na konci sa pripájajú slová �a poli-
cajti, ktorým bolo poskytnuté slu�obné vo¾no bez náro-
ku na slu�obný plat na èas dlh�í ako 60 dní v kalendár-
nom roku�.

9. V § 48 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto
slová: �vrátane s�a�nosti v súvislosti s poru�ením zása-
dy rovnakého zaobchádzania pod¾a § 2a�.

10. V § 72 písmeno b) znie:
�b) doèasnej neschopnosti na výkon �tátnej slu�by pre

chorobu alebo úraz s výnimkou doby, poèas ktorej
má policajt nárok na polovicu sumy nemocenské-
ho,10)�.

11. V § 83 odsek 2 znie:
�(2) Policajtovi mo�no poskytnú� slu�obné vo¾no bez

nároku na slu�obný plat na nevyhnutne potrebný èas,
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ak o to po�iada z vá�nych dôvodov. O poskytnutí slu-
�obného vo¾na na èas, ktorý vo svojom súhrne nepre-
siahne 60 dní v kalendárnom roku, rozhoduje nadria-
dený a o poskytnutí slu�obného vo¾na na èas dlh�í ako
60 dní v kalendárnom roku rozhoduje minister.�.

12. V § 87 odsek 1 znie:
�(1) Policajtom patrí hodnostný príplatok v týchto

sumách:
Hodnos� Sk mesaène

strá�majster 2 450

nadstrá�majster 2 650

podpráporèík � podporuèík 2 950

práporèík � poruèík 3 150

nadpráporèík � nadporuèík 3 350

kapitán 3 550

major 3 750

podplukovník 3 950

plukovník 4 150

generál 4 350.�.

13. V § 102 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:

�d) vykonávania funkcie národného experta Slovenskej
republiky v in�titúcii Európskej únie.�.

14. V § 107 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
�Ustanovenie druhej vety sa nevz�ahuje na Slovenskú
informaènú slu�bu.�.

15. V § 109 ods. 4 písm. a) sa slová �§ 43 ods. 4� na-
hrádzajú slovami �§ 43 ods. 5 písm. a) a� c)�.

16. V § 128 nadpise a v odseku 1 sa za slovo �vlaku�
vkladajú slová �alebo v zmie�anej hliadke�.

17. § 145 vrátane nadpisu znie:

�§ 145

Zdravotná starostlivos�

Policajtom sa poskytuje
a) zdravotná starostlivos� pod¾a osobitných pred-

pisov,34)
b) �pecifická zdravotná starostlivos�.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 34 znie:
�34) Napríklad zákon è. 576/2004 Z. z. v znení neskor�ích pred-

pisov, zákon è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starost-
livosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného pois-
tenia a o úhradách za slu�by súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti v znení neskor�ích predpisov, zákon
è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskor�ích predpisov, zákon è. 580/2004 Z. z. o zdra-
votnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z.
o pois�ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskor�ích predpisov.�.

18. Za § 145 sa vkladajú § 145a a 145b, ktoré vrátane
nadpisu znejú:

��peci f ická zdravotná starost l ivos�

§ 145a

(1) �pecifickou zdravotnou starostlivos�ou na úèely
tohto zákona sa rozumie
a) periodická preventívna lekárska prehliadka,
b) mimoriadna preventívna lekárska prehliadka,
c) zdravotná starostlivos� poskytovaná na �iados� mi-

nisterstva pri slu�obnej príprave policajtov, zabez-
peèovaní osôb a objektov a urèených krízových situ-
ácií.

(2) Periodická preventívna lekárska prehliadka sa
vykonáva raz za rok, ak nejde o èinnos� vy�adujúcu vy-
konávanie periodických preventívnych lekárskych pre-
hliadok v krat�ích èasových intervaloch.

(3) Za periodickú preventívnu lekársku prehliadku
sa pova�uje tie� lekárske vy�etrenie vykonané v zdra-
votníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostli-
vosti alebo v zdravotníckom zariadení ústavnej zdra-
votnej starostlivosti, ak bolo vykonané poèas troch
mesiacov pred termínom urèeným na periodickú pre-
ventívnu lekársku prehliadku alebo poèas troch mesia-
cov po tomto termíne a zodpovedalo po�adovanému
rozsahu pod¾a odseku 6. Za periodickú lekársku pre-
hliadku sa pova�uje aj posudzovanie zdravotnej spôso-
bilosti leteckého personálu.

(4) Mimoriadna preventívna lekárska prehliadka sa
vykonáva u policajtov, u ktorých to urèí urèený lekár so
�pecializáciou v �pecializaènom odbore v�eobecné le-
kárstvo na základe výsledkov zistených pri poskytovaní
v�eobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a or-
gán na ochranu zdravia pri nariadení opatrení na pred-
chádzanie vzniku ochorení34a) podmienených výkonom
slu�by a obmedzenie ich výskytu.

(5) �pecifická zdravotná starostlivos� sa poskytuje
v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti minister-
stva a urèených zdravotníckych zariadeniach.7a)

(6) Rozsah periodickej preventívnej lekárskej pre-
hliadky a mimoriadnej preventívnej lekárskej prehliad-
ky pod¾a druhu èinnosti, ktorú policajt vykonáva, a ok-
ruh èinností vy�adujúcich vykonávanie preventívnych
lekárskych prehliadok v krat�ích èasových intervaloch
ustanoví minister.

§ 145b

Náklady �pecifickej zdravotnej starostlivosti nad roz-
sah uhrádzaný na základe verejného zdravotného
poistenia34b) hradí ministerstvo s výnimkou vy�etrení
urèených orgánom na ochranu zdravia pod¾a osobitné-
ho predpisu.34c)�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 34a a� 34c znejú:
�34a) § 4 a� 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

è. 272/1994 Z. z. v znení zákona è. 256/2003 Z. z.
34b) Zákon è. 577/2004 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
34c) Zákon è. 272/1994 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.�.

19. V § 192 sa vypú��a odsek 5.
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20. § 223 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
�(4) Náklady spojené s prieskumným konaním uhrá-

dza slu�obný úrad.�.

21. Za § 287a sa vkladá § 287b, ktorý znie:

�§ 287b

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe è. 4.�.

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

�Príloha è. 4
k zákonu è. 73/1998 Z. z.
v znení neskor�ích predpisov

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mu�mi a �enami,
pokia¾ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (Ú. v. ES L
39, 12. 2. 1976) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002 (Ú. v. ES L 269,
5. 10. 2002).�.

Èl. II

Zákon è. 200/1998 Z. z. o �tátnej slu�be colníkov
a o zmene a doplnení niektorých ïal�ích zákonov v zne-
ní zákona è. 54/1999 Z. z., zákona è. 337/1999 Z. z.,
zákona è. 417/2000 Z. z., zákona è. 328/2002 Z. z., zá-
kona è. 664/2002 Z. z., zákona è. 251/2003 Z. z., záko-
na è. 464/2003 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 652/2004 Z. z., zákona
è. 732/2004 Z. z., zákona è. 258/2005 Z. z. a zákona
è. 518/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. § 5a sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
�(5) Slu�obný úrad oboznámi colníkov s ustanove-

niami o zásade rovnakého zaobchádzania.

(6) Poru�enie zásady rovnakého zaobchádzania
pod¾a odseku 1 colníkom sa pova�uje za poru�enie slu-
�obnej povinnosti colníka.�.

2. V § 14 ods. 1 sa vypú��a písmeno e).

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

3. V § 44 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto
slová: �vrátane s�a�nosti v súvislosti s poru�ením zása-
dy rovnakého zaobchádzania pod¾a § 5a�.

4. V § 82 odsek 1 znie:
�(1) Colníkovi patrí hodnostný príplatok v sume

Hodnos� Sk mesaène

colný strá�majster 2 450

colný nadstrá�majster 2 650

colný podpráporèík, colný asistent 2 950

colný práporèík, colný kontrolór 3 150

colný nadpráporèík, hlavný colný kontrolór 3 350

colný in�pektor 3 550

hlavný colný in�pektor 3 750

colný radca 3 950

vy��í colný radca 4 150

hlavný colný radca 4 350.�.

Èl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa spl-
nomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republi-
ky vyhlásil úplné znenie zákona è. 73/1998 Z. z. o �tát-
nej slu�be príslu�níkov Policajného zboru, Slovenskej
informaènej slu�by, Zboru väzenskej a justiènej strá�e
Slovenskej republiky a �elezniènej polície, ako vyplýva
zo zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 58/1999
Z. z., zákonom è. 181/1999 Z. z., zákonom è. 356/1999
Z. z., zákonom è. 224/2000 Z. z., zákonom è. 464/2000
Z. z., zákonom è. 241/2001 Z. z., zákonom è. 98/2002
Z. z., zákonom è. 328/2002 Z. z., zákonom è. 422/2002
Z. z., zákonom è. 659/2002 Z. z., zákonom è. 212/2003
Z. z., zákonom è. 178/2004 Z. z., zákonom è. 201/2004
Z. z., zákonom è. 365/2004 Z. z., zákonom è. 382/2004
Z. z., zákonom è. 727/2004 Z. z., zákonom è. 732/2004
Z. z., zákonom è. 69/2005 Z. z. a týmto zákonom.

Èl. IV

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.

Èiastka 244 Zbierka zákonov è. 623/2005 Strana 5573





    






 




      
       
      




 


 










 




 






 





      





    



 



















  












  





        















         




     




  

























8 5 8 4 1 1 3 0 0 6 4 1 5




