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Z Á K O N

z 13. decembra 2005,

ktorým sa dopåòa zákon è. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore
podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platob-
nej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodár-
stve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 546/2004 Z. z. a zákona è. 534/2005 Z. z. sa
dopåòa takto:

1. V § 19 sa odsek 3 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
�g) potvrdenie príslu�ného in�pektorátu práce o nepo-

ru�ení zákazu nelegálneho zamestnávania26a), nie
star�ie ako tri mesiace.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 26a znie:
�26a) Zákon è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom za-

mestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.�.

2. V § 19 sa odsek 5 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
�d) poru�il zákaz nelegálneho zamestnávania26a) poèas

piatich rokov odo dòa prerokovania protokolu o vý-
sledku kontroly.�.

Èl. II

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. februára 2006.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

zo 14. decembra 2005

o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o die�a

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Tento zákon upravuje poskytovanie príspevkov,
ktorými �tát podporuje náhradnú starostlivos� o die�a
(ïalej len �príspevok�), ako sociálnych dávok, ak ná-
hradnú starostlivos� o die�a vykonáva osobne na zákla-
de rozhodnutia súdu1) alebo na základe rozhodnutia
príslu�ného orgánu2) iná fyzická osoba ako rodiè.

(2) Náhradná starostlivos� o die�a pod¾a tohto záko-
na je
a) zverenie maloletého die�a�a do osobnej starostlivosti

inej fyzickej osoby ne� rodièa,3)
b) pestúnska starostlivos�,4)
c) poruèníctvo,5) ak sa poruèník osobne stará o die�a;

to neplatí, ak sa poruèník osobne stará o die�a, kto-
rého rodièia nie sú plnoletí,

d) doèasné zverenie die�a�a do starostlivosti osoby,
ktorá má záujem sta� sa pestúnom,2) alebo

e) zverenie die�a�a do starostlivosti fyzickej osoby roz-
hodnutím súdu o nariadení predbe�ného opatrenia,6)
ak bol súdu podaný návrh na zaèatie konania o zvere-
ní die�a�a do náhradnej starostlivosti tejto fyzickej
osobe pod¾a písmena a) alebo b).

(3) Náhradný rodiè pod¾a tohto zákona je fyzická oso-
ba, ktorej bolo die�a zverené do náhradnej starostlivos-
ti pod¾a odseku 2.

§ 2

Druhy príspevkov

Príspevky sú
a) jednorazový príspevok die�a�u pri jeho zverení do

náhradnej starostlivosti (ïalej len �jednorazový prí-
spevok pri zverení do náhradnej starostlivosti�),

b) jednorazový príspevok die�a�u pri zániku náhradnej
starostlivosti (ïalej len �jednorazový príspevok pri
zániku náhradnej starostlivosti�),

c) opakovaný príspevok die�a�u zverenému do náhrad-
nej starostlivosti (ïalej len �opakovaný príspevok
die�a�u�),

d) opakovaný príspevok náhradnému rodièovi,
e) osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodièo-

vi.

§ 3

Jednorazový príspevok pri zverení
do náhradnej starostlivosti

(1) Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej
starostlivosti je urèený na podporu zabezpeèenia zá-
kladného osobného vybavenia die�a�a, najmä na za-
bezpeèenie jeho o�atenia, obuvi, hygienických potrieb,
nevyhnutného nábytku a iných vecí na uspokojenie po-
trieb die�a�a.

(2) Nárok na jednorazový príspevok pri zverení do ná-
hradnej starostlivosti má die�a,
a) ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti pod¾a § 1

ods. 2 písm. a) a� c) na základe rozhodnutia súdu,
b) ktorého náhradný rodiè sa zaèal oò osobne stara� a
c) ktoré ku dòu zverenia do náhradnej starostlivosti je

v ústavnej starostlivosti alebo v ochrannej výchove.

(3) Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej
starostlivosti mo�no poskytnú� aj die�a�u, ktorému ne-
bola pred zverením do náhradnej starostlivosti pod¾a
§ 1 ods. 2 písm. a) a� c) nariadená ústavná starostlivos�
alebo ulo�ená ochranná výchova, ak pri zaèatí vykoná-
vania náhradnej starostlivosti nemá zabezpeèené zá-
kladné osobné vybavenie pod¾a odseku 1.

(4) Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej
starostlivosti je 8 840 Sk.

§ 4

Jednorazový príspevok pri zániku
náhradnej starostlivosti

(1) Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej sta-
rostlivosti je urèený na podporu osamostatnenia sa
die�a�a.

(2) Nárok na jednorazový príspevok pri zániku ná-
hradnej starostlivosti má plnoleté die�a, ak náhradná
starostlivos� pod¾a § 1 ods. 2 písm. a) a� c) trvala aspoò
jeden rok pred dosiahnutím jeho plnoletosti.
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1) § 45, 48 a § 56 ods. 2 zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 75 a 75a Obèianskeho súdneho poriadku.

2) § 49 zákona è. 36/2005 Z. z.
3) § 45 a� 47 zákona è. 36/2005 Z. z.
4) § 48, § 50 a� 52 zákona è. 36/2005 Z. z.
5) § 56 a� 59 zákona è. 36/2005 Z. z.
6) § 75 a 75a Obèianskeho súdneho poriadku.



(3) Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej sta-
rostlivosti je 22 100 Sk.

§ 5

Opakovaný príspevok die�a�u

(1) Opakovaný príspevok die�a�u je urèený na podpo-
ru uspokojovania potrieb die�a�a, najmä na úhradu
nákladov na vý�ivu, výchovu, vzdelávanie a bývanie
die�a�a.

(2) Nárok na opakovaný príspevok die�a�u má neza-
opatrené die�a7) zverené do náhradnej starostlivosti
rozhodnutím súdu1) alebo rozhodnutím príslu�ného
orgánu2) a plnoleté nezaopatrené die�a,7) ktoré do do-
siahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej sta-
rostlivosti pod¾a § 1 ods. 2 a �ije v domácnosti s fyzic-
kou osobou, ktorá do dosiahnutia jeho plnoletosti bola
jeho náhradným rodièom, ak nezaopatrené die�a
a) nemá príjem pod¾a odseku 4 alebo
b) má príjem pod¾a odseku 4 ni��í, ako je suma opako-

vaného príspevku die�a�u pod¾a odseku 3 písm. a).

(3) Opakovaný príspevok die�a�u je
a) 3 320 Sk mesaène, ak ide o nezaopatrené die�a uve-

dené v odseku 2 písm. a),
b) vo vý�ke rozdielu medzi sumou pod¾a písmena a)

a príjmom die�a�a pod¾a odseku 4, ak ide o nezaopat-
rené die�a uvedené v odseku 2 písm. b).

(4) Príjem die�a�a pod¾a tohto zákona je súdom urèe-
né vý�ivné rodièom alebo iným fyzickým osobám povin-
ným poskytova� die�a�u vý�ivné okrem vý�ivného, kto-
ré povinná fyzická osoba poukazuje príslu�nému
orgánu pod¾a osobitného predpisu,8) sirotský dôcho-
dok pod¾a osobitného predpisu,9) pozostalostná úrazo-
vá renta pod¾a osobitného predpisu,10) sirotský výslu-
hový dôchodok a sirotský dôchodok pod¾a osobitného
predpisu11) alebo iná obdobná dávka vyplácaná z cudzi-
ny a príjem plnoletého nezaopatreného die�a�a zdaòo-
vaný pod¾a osobitného predpisu.12)

(5) Ulo�ením povinnosti poukazova� vý�ivné príslu�-
nému orgánu pod¾a osobitného predpisu8) prechádza
nárok na vý�ivné oprávneného die�a�a na tento orgán
a do sumy poskytovaného opakovaného príspevku die-
�a�u pod¾a odseku 3 je príjmom �tátneho rozpoètu. Ak
vý�ivné pod¾a prvej vety je vy��ie ako opakovaný prí-
spevok die�a�u, patrí die�a�u aj rozdiel medzi vý�ivným
a týmto príspevkom.

§ 6

Opakovaný príspevok náhradnému rodièovi

(1) Opakovaný príspevok náhradnému rodièovi je ur-
èený na podporu vykonávania osobnej starostlivosti
o die�a, ktoré má náhradný rodiè zverené do náhradnej
starostlivosti.

(2) Nárok na opakovaný príspevok náhradnému ro-
dièovi má náhradný rodiè, ak
a) mu bolo na základe rozhodnutia súdu1) alebo roz-

hodnutia príslu�ného orgánu2) zverené die�a do ná-
hradnej starostlivosti pod¾a § 1 ods. 2 písm. b) a� d),

b) sa zaèal osobne stara� aspoò o jedno zverené die�a,
c) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a
d) nevykonáva náhradnú starostlivos� v zariadení pes-

túnskej starostlivosti.13)

(3) Nárok na opakovaný príspevok náhradnému ro-
dièovi pod¾a odseku 2 nevzniká, ak
a) náhradný rodiè alebo man�el náhradného rodièa má

pri osobnej starostlivosti o die�a nárok na materské
pod¾a osobitného predpisu14) alebo nárok na dávku
nemocenského poistenia, alebo nemocenského za-
bezpeèenia toho istého druhu v cudzine,

b) náhradný rodiè alebo man�el náhradného rodièa má
pri osobnej starostlivosti o die�a nárok na rodièov-
ský príspevok pod¾a osobitného predpisu15) alebo

c) die�a zverené do náhradnej starostlivosti pod¾a § 1
ods. 2 písm. b) a� d) je jeho príbuzným v priamom
rade.16)

(4) Opakovaný príspevok náhradnému rodièovi je
4 230 Sk mesaène.

(5) Ak sa náhradný rodiè osobne stará o tri deti a viac
detí, ktoré sú súrodenci, opakovaný príspevok náhrad-
nému rodièovi pod¾a odseku 4 sa zvy�uje o 3 000 Sk
mesaène.

§ 7

Osobitný opakovaný príspevok
náhradnému rodièovi

(1) Osobitný opakovaný príspevok náhradnému ro-
dièovi je urèený na podporu vykonávania osobnej sta-
rostlivosti o die�a zverené do náhradnej starostlivosti
pod¾a § 1 ods. 2, ktoré je obèan s �a�kým zdravotným
postihnutím.17)
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7) § 3 zákona è. 600/2003 Z. z. o prídavku na die�a a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
8) § 51 zákona è. 36/2005 Z. z.
9) Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskor�ích predpisov.

Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých   zákonov v znení neskor�ích predpisov.
10) Zákon è. 461/2003 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
11) Zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích

predpisov.
12) § 5 a 6 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskor�ích predpisov.
13) § 100 ods. 12 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14) Zákon  è. 461/2003 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.

Zákon è. 328/2002 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
15) Zákon è. 280/2002 Z. z. o rodièovskom príspevku v znení neskor�ích predpisov.
16) § 117 Obèianskeho zákonníka.
17) § 51 zákona è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskor�ích predpisov.



(2) Nárok na osobitný opakovaný príspevok náhrad-
nému rodièovi má náhradný rodiè,
a) ktorému bolo na základe rozhodnutia súdu1) alebo

rozhodnutia príslu�ného orgánu2) zverené die�a do
náhradnej starostlivosti pod¾a § 1 ods. 2,

b) ktorý sa zaèal osobne stara� o die�a, ktoré je obèan
s �a�kým zdravotným postihnutím,17) a

c) ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republi-
ky.

(3) Nárok na osobitný opakovaný príspevok náhrad-
nému rodièovi pod¾a odseku 2 nevzniká, ak
a) sa náhradnému rodièovi poskytuje za starostlivos�

o die�a peòa�ný príspevok za opatrovanie,18)
b) náhradný rodiè poskytuje die�a�u opatrovate¾skú

slu�bu19) alebo
c) die�a�u sa poskytuje peòa�ný príspevok na osobnú

asistenciu.20)

(4) Osobitný opakovaný príspevok náhradnému ro-
dièovi je 1 740 Sk mesaène za starostlivos� o ka�dé zve-
rené die�a, ktoré je obèan s �a�kým zdravotným postih-
nutím.17)

§ 8

Oprávnená osoba

(1) Oprávnená osoba na jednorazový príspevok pri
zverení do náhradnej starostlivosti, na jednorazový prí-
spevok pri zániku náhradnej starostlivosti a na opako-
vaný príspevok die�a�u je die�a zverené do náhradnej
starostlivosti.

(2) Oprávnená osoba na opakovaný príspevok ná-
hradnému rodièovi a na osobitný opakovaný príspevok
náhradnému rodièovi je náhradný rodiè. Ak je die�a
zverené do náhradnej starostlivosti man�elom, nárok
na opakovaný príspevok náhradnému rodièovi a na
osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodièovi si
mô�e uplatni� len jeden z nich.

§ 9

Posudzovanie príjmu

(1) Príjem pod¾a § 5 ods. 4 na posudzovanie nároku
na opakovaný príspevok die�a�u je príjem dosiahnutý
v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa opakovaný príspe-
vok die�a�u poskytuje. Príjem z cudziny sa prepoèítava
na slovenskú menu pod¾a kurzu peòa�ných prostried-
kov v cudzej mene vyhláseného Národnou bankou Slo-
venska platného prvý deò v mesiaci, na ktorý si opráv-
nená osoba uplatòuje nárok na opakovaný príspevok
die�a�u. Prepoèet príjmu z cudziny sa prehodnocuje
v�dy k 1. januáru a k 1. júlu be�ného roka.

(2) Príjem pod¾a odseku 1 sa zaokrúh¾uje na desa�-
koruny nadol.

§ 10

Preddavkové priznanie
opakovaného príspevku die�a�u

(1) Opakovaný príspevok die�a�u mo�no prizna�
preddavkovo, ak sa zaèalo konanie o vý�ivnom, okrem
vý�ivného, ktoré povinná osoba poukazuje príslu�né-
mu orgánu pod¾a osobitného predpisu,8) konanie o si-
rotskom dôchodku a pozostalostnej úrazovej rente
pod¾a osobitného predpisu,10) konanie o sirotskom vý-
sluhovom dôchodku pod¾a osobitného predpisu11) ale-
bo o obdobnej dávke v cudzine.

(2) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vy-
daného v konaní pod¾a odseku 1 úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny príslu�ný pod¾a miesta trvalého po-
bytu náhradného rodièa (ïalej len �platite¾�) rozhodne
o opakovanom príspevku die�a�u, o doplatení opakova-
ného príspevku die�a�u alebo o jeho vrátení za obdobie,
v ktorom opakovaný príspevok die�a�u poskytoval
preddavkovo.

(3) Pri rozhodovaní pod¾a odseku 2 platite¾ prihliad-
ne na vý�ku vý�ivného, vý�ku sirotského dôchodku,
vý�ku pozostalostnej úrazovej renty, vý�ku sirotského
výsluhového dôchodku alebo vý�ku obdobnej dávky
priznanej v cudzine.

§ 11

Výplata príspevkov

(1) Platite¾ vyplatí jednorazový príspevok pri zverení
do náhradnej starostlivosti a jednorazový príspevok pri
zániku náhradnej starostlivosti najneskôr do konca
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendár-
nom mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila
nárok na tieto príspevky.

(2) Platite¾ vypláca opakovaný príspevok die�a�u,
opakovaný príspevok náhradnému rodièovi a osobitný
opakovaný príspevok náhradnému rodièovi mesaène
pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesia-
ca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si
oprávnená osoba uplatnila nárok na tieto príspevky.

(3) Platite¾ vypláca opakovaný príspevok die�a�u,
opakovaný príspevok náhradnému rodièovi a osobitný
opakovaný príspevok náhradnému rodièovi za celý ka-
lendárny mesiac, aj keï podmienky nároku na tieto
príspevky boli splnené len za èas� kalendárneho mesia-
ca.

(4) Platite¾ poukazuje príspevky na úèet v banke ale-
bo v poboèke zahraniènej banky21) alebo na �iados�
oprávnenej osoby vypláca príspevok v hotovosti.

(5) Príspevky sa nevyplácajú do cudziny. V prípade
pobytu zvereného die�a�a alebo náhradného rodièa
v cudzine dohodne oprávnená osoba s platite¾om spô-
sob poukazovania príspevku.
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18) § 64a zákona è. 195/1998 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
19) § 15 zákona è. 195/1998 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
20) § 58 zákona è. 195/1998 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
21) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích  predpisov.



(6) Ak vzniknú dôvodné pochybnosti, èi oprávnená
osoba spåòa podmienky nároku na príspevok a na jeho
výplatu, platite¾ rozhodne o zastavení výplaty príspev-
ku od prvého dòa kalendárneho mesiaca nasledujúce-
ho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa tento príspe-
vok u� vyplatil.

(7) Platite¾ rozhodne o obnovení výplaty príspevku,
ak oprávnená osoba preuká�e, �e zanikli dôvodné po-
chybnosti, pre ktoré bola jeho výplata zastavená. Plati-
te¾ obnoví výplatu príspevku od prvého dòa kalendár-
neho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci,
v ktorom zanikli dôvody na zastavenie jeho výplaty. Pla-
tite¾ doplatí príspevok za obdobie zastavenia jeho vý-
platy, ak podmienky nároku na príspevok boli splnené
poèas tohto obdobia.

§ 12

Odòatie a vrátenie príspevkov

(1) Platite¾ odníme príspevok, ak zanikol nárok na
príspevok alebo ak zistí, �e sa príspevok priznal ne-
oprávnene.

(2) Ak platite¾ vyplácal príspevok neoprávnene, hoci
oprávnená osoba splnila povinnosti pod¾a tohto záko-
na, príspevok odníme od prvého dòa kalendárneho me-
siaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý
príspevok vyplatil.

(3) Ak platite¾ nevyplácal príspevok, hoci oprávnená
osoba splnila podmienky pod¾a tohto zákona, platite¾
doplatí príspevok za èas, za ktorý ho nevyplácal. Nárok
na doplatenie príspevku zaniká uplynutím jedného
roka od posledného kalendárneho mesiaca, za ktorý
mal platite¾ vyplati� príspevok.

(4) Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila,
�e platite¾ vyplatil príspevok neoprávnene, je povinná
vráti� príspevok alebo jeho èas�. Nárok na vrátenie prí-
spevku alebo jeho èasti vyplatených neoprávnene zani-
ká uplynutím jedného roka odo dòa, keï platite¾ túto
skutoènos� zistil, najneskôr v�ak uplynutím troch ro-
kov odo dòa poslednej neoprávnenej výplaty príspevku
alebo jeho èasti.

(5) Ak je oprávnená osoba povinná na základe vyko-
nate¾ného rozhodnutia vráti� sumy neoprávnene prija-
té, mô�u sa zrá�a� aj z be�ne vyplácaného príspevku
alebo neskôr priznaného príspevku, zo mzdy, z platu,
z inej odmeny za prácu, z náhrad z týchto plnení a z ná-
hrad za pracovnú pohotovos�, z náhrad za slu�obnú
pohotovos�, z náhrad za pohotovos�, z príplatku za po-
hotovos� alebo z dávok sociálneho poistenia pod¾a oso-
bitného predpisu,10) z dôchodku starobného dôchodko-
vého sporenia pod¾a osobitného predpisu22) a z dávok

sociálneho zabezpeèenia pod¾a osobitného predpisu11)
do sumy, ktorú nemo�no postihnú� výkonom rozhod-
nutia pod¾a osobitného predpisu.23)

(6) Príspevok nepodlieha výkonu rozhodnutia pod¾a
osobitného predpisu.24)

§ 13

Zánik nároku

(1) Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká
uplynutím jedného roka od posledného dòa kalendár-
neho mesiaca, za ktorý patril.

(2) Nárok na príspevok zaniká smr�ou oprávnenej
osoby.

§ 14

Konanie

(1) Na konanie o nároku na príspevok sa vz�ahujú
v�eobecné predpisy o správnom konaní25) okrem § 60,
§ 61 a� 68 zákona o správnom konaní, ak tento zákon
neustanovuje inak.

(2) Oprávnená osoba si uplatòuje nárok na príspe-
vok podaním písomnej �iadosti platite¾ovi. Oprávnenú
osobu, ktorá je maloletá, zastupuje v konaní o nároku
na príspevok jej náhradný rodiè.

(3) �iados� o príspevok musí obsahova� meno, prie-
zvisko, dátum narodenia, adresu pobytu a rodné èíslo
náhradného rodièa a zvereného die�a�a. Na spracova-
nie osobných údajov náhradného rodièa a zvereného
die�a�a sa nevy�aduje ich súhlas.26)

(4) Odvolanie proti rozhodnutiu o odòatí príspevku
a proti rozhodnutiu o zastavení výplaty príspevku
nemá odkladný úèinok.

§ 15

Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, ktorá si uplatòuje nárok na prí-
spevok, je povinná preukáza� splnenie podmienok ná-
roku na príspevok a na jeho výplatu a do ôsmich dní pí-
somne oznámi� platite¾ovi zmeny, ktoré majú vplyv na
nárok na príspevok, na jeho vý�ku a na jeho výplatu.

§ 16

Súèinnos� a spolupráca
pri poskytovaní príspevku

Orgány �tátnej správy, obce, poskytovatelia zdravot-
nej starostlivosti, �koly, �kolské zariadenia a ïal�ie
právnické osoby a fyzické osoby sú povinné spolupra-
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22) Zákon è. 43/2004 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
23) Obèiansky súdny poriadok.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene
a   doplnení ïal�ích zákonov v znení neskor�ích predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 89/1997 Z. z. o rozsahu zrá�ok zo mzdy povinného pri výkone rozhodnutia.

24) Napríklad Obèiansky súdny poriadok, § 78 ods. 5 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskor�ích
predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.

25) Zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
26) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskor�ích predpisov.



cova� s platite¾om a na jeho �iados� podáva� informácie
a oznámenia vo veci nároku na príspevok, na jeho vý�-
ku a na jeho výplatu v rozsahu svojej pôsobnosti.

Spoloèné ustanovenia

§ 17

Platite¾ vypláca príspevky pod¾a § 2 písm. a) a c) za
die�a, ktoré je maloleté, náhradnému rodièovi, ktorý je
oprávnený nimi disponova�.

§ 18

(1) Sumy pod¾a § 3 ods. 4, § 4 ods. 3, § 5 ods. 3, § 6
ods. 4 a 5 a § 7 ods. 4 platné k 31. augustu kalendárne-
ho roka sa upravia od 1. septembra kalendárneho roka
koeficientom, ktorým sa upravili sumy �ivotného mini-
ma pod¾a osobitného predpisu.27) Sumy upravené po-
d¾a prvej vety sa zaokrúhlia na desa�koruny nadol.

(2) Sumy pod¾a odseku 1 sa ustanovia opatrením,
ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie uve-
rejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky naj-
neskôr do 31. augusta kalendárneho roka.

§ 19

Prechodné ustanovenia

(1) Ak sa uplatòuje nárok na príspevky pestúnskej
starostlivosti za obdobie pred 1. januárom 2006, posu-

dzuje sa nárok na tieto príspevky pod¾a predpisu úèin-
ného v období, za ktoré sa uplatòuje.

(2) Platite¾ najneskôr do 28. februára 2006 prehod-
notí a rozhodne o príspevku z vlastného podnetu, ak
nárok na výplatu príspevkov pestúnskej starostlivosti
pod¾a predpisu úèinného do 31. decembra 2005 trvá aj
po tomto dni, a za obdobie od 1. januára 2006 do roz-
hodnutia o príspevku doplatí rozdiel medzi vyplatenou
sumou príspevkov pestúnskej starostlivosti a sumou
príspevku pod¾a tohto zákona. Ak suma príspevku po-
d¾a tohto zákona je ni��ia ako vyplatené príspevky pes-
túnskej starostlivosti, rozdiel sa nevracia.

(3) Fyzickej osobe, ktorej po 31. decembri 2005 trvá
nárok na výplatu odmeny pestúna pod¾a predpisu
úèinného do 31. decembra 2005, a ak zverené die�a je
jej príbuzný v priamom rade,16) poskytuje sa táto odme-
na do zániku zverenia tohto die�a�a, najviac v sume
pod¾a § 6 ods. 4 a 5, ak pri starostlivosti o zverené die�a
nemá táto fyzická osoba ani jej man�el nárok na rodi-
èovský príspevok.15)

Závereèné ustanovenia

§ 20

Zru�uje sa zákon è. 265/1998 Z. z. o pestúnskej sta-
rostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti
v znení zákona è. 453/2003 Z. z., zákona è. 601/2003
Z. z., zákona è. 36/2005 Z. z. a zákona è. 244/2005
Z. z.

§ 21

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.

Èiastka 245 Zbierka zákonov è. 627/2005 Strana 5583

27) § 5 zákona  è. 601/2003 Z. z. o �ivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.
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Z Á K O N

zo 14. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení

zákona è. 747/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infor-
máciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zá-
kon o slobode informácií) v znení zákona è. 747/2004
Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 2 sa za slová ��tátnym orgánom� vkladá èiarka
a slová �vy��ím územným celkom�.

2. V § 2 ods. 3 sa vypú��ajú slová �ktoré hospodária
s verejnými financiami alebo nakladajú s majetkom
�tátu alebo majetkom obcí�.

3. V § 3 ods. 2 sa slová �alebo majetkom obce� nahrá-
dzajú slovami �majetkom vy��ieho územného celku
alebo majetkom obce, o �ivotnom prostredí,3a) o úlo-
hách alebo odborných slu�bách týkajúcich sa �ivotné-
ho prostredia�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:
�3a) Zákon è. 205/2004 Z. z. o zhroma�ïovaní, uchovávaní a �írení

informácií o �ivotnom prostredí.�.

4. V § 5 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a� 8,
ktoré znejú:

�(6) Povinná osoba je povinná zverejni� oznaèenie ne-
hnute¾nej veci vrátane bytov a nebytových priestorov
a hnute¾nej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vy��ia
ako 20-násobok minimálnej mzdy6a) vo vlastníctve �tá-
tu, verejnoprávnej in�titúcie, obce, vy��ieho územného
celku alebo orgánu verejnej moci, ktorý táto povinná
osoba previedla do vlastníctva alebo ktorý pre�iel do
vlastníctva inej osoby ne� orgánu verejnej moci, dátum
prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako
aj informácie o osobných údajoch a iných identifikaè-
ných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do
vlastníctva, a to v rozsahu
a) meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
b) adresa pobytu alebo sídlo,
c) identifikaèné èíslo, ak ide o právnickú osobu alebo

fyzickú osobu � podnikate¾a.

(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevz�ahuje na byty a ne-
bytové priestory, ktoré boli prevedené do vlastníctva
doteraj�ieho nájomcu za zákonom ustanovenú cenu
pod¾a osobitného predpisu.6b) Za nadobúdaciu cenu na
úèely zverejnenia pod¾a odseku 6 sa pova�ujú, ak ide
o vlastné zhotovenie, náklady na zhotovenie, a ak ide

o bezodplatné nadobudnutie, cena obvyklá za obdobnú
vec v mieste a v èase nadobudnutia.

(8) Ústavný súd Slovenskej republiky je povinný zve-
rejni� doruèené návrhy na zaèatie konania pod¾a
èl. 125 a� 126 a èl. 127a a� 129 Ústavy Slovenskej re-
publiky.�.

Doteraj�í odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 9.

Poznámky pod èiarou k odkazom 6a a 6b znejú:
�6a) § 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky

è. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskor�ích
predpisov.

6b) § 16 a § 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskor�ích predpisov.�.

5. V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: �Informá-
cia pod¾a § 5 ods. 6 sa zverejòuje najmenej po dobu
jedného roka odo dòa, keï do�lo k prevodu alebo pre-
chodu vlastníctva pod¾a § 5 ods. 6; tým nie je dotknutá
povinnos� sprístupni� túto informáciu aj po uplynutí
tejto doby.�.

6. V poznámke pod èiarou k odkazu 9 sa citácia �Zákon
è. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informaè-
ných systémoch.� nahrádza citáciou �Zákon è. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskor�ích
predpisov.�.

7. V § 9 ods. 2 prvej vete sa za slovom �zákonom� od-
kaz na poznámku pod èiarou 15 nahrádza odkazom na
poznámku pod èiarou 9.

Poznámka pod èiarou k odkazu 15 sa vypú��a.

8. V § 9 ods. 2 prvej vete sa vypú��a slovo �osobitný�.

9. § 9 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
�(3) Povinná osoba sprístupní na úèely informovania

verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sú spra-
cúvané v informaènom systéme za podmienok ustano-
vených osobitným zákonom9) o fyzickej osobe, ktorá je
verejným funkcionárom,16a) poslancom obecného za-
stupite¾stva,16b) predstaveným v �tátnej slu�be,16c) od-
borníkom plniacim úlohy pre èlena vlády Slovenskej re-
publiky, prezidenta Slovenskej republiky, predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky alebo podpredse-
du Národnej rady Slovenskej republiky,16d) vedúcim za-
mestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záuj-
me,16e) vedúcim zamestnancom zamestnávate¾a,
ktorým je orgán verejnej moci,16f) nadriadeným v slu-
�obnom pomere16g) alebo èlenom hodnotiacej komisie
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alebo iného obdobného orgánu, ktorý sa zúèastòuje na
procese rozhodovania o pou�ití verejných prostried-
kov.16h) Pod¾a prvej vety sa sprístupòujú osobné údaje
v rozsahu
a) titul,
b) meno,
c) priezvisko,
d) funkcia a deò ustanovenia alebo vymenovania do

funkcie,
e) pracovné zaradenie a deò zaèiatku výkonu pracov-

nej èinnosti,
f) miesto výkonu funkcie alebo pracovnej èinnosti a or-

gán, v ktorom túto funkciu alebo èinnos� vykonáva,
g) mzda, plat alebo platové pomery a ïal�ie finanèné

nále�itosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon
pracovnej èinnosti, ak sú uhrádzané zo �tátneho
rozpoètu alebo z iného verejného rozpoètu.

(4) Osobné údaje osoby, ktorá je nadriadeným v slu-
�obnom pomere,16g) povinná osoba sprístupní v rozsa-
hu a na úèel pod¾a odseku 3, len ak sprístupnenie nie je
v rozpore s povinnos�ou mlèanlivosti pod¾a osobitných
predpisov16i) a zároveò sprístupnenie tejto informácie
neohrozí bezpeènos� alebo obranu Slovenskej republi-
ky, ochranu verejného poriadku alebo plnenie úloh
týchto osôb alebo orgánov, v ktorých vykonávajú svoju
èinnos�; ustanovenie § 13 sa v tomto prípade nepou�i-
je.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 16a a� 16i znejú:
�16a) Èl. 2 ods. 1 ústavného zákona è. 357/2004 Z. z. o ochrane

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
16b) Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskor�ích predpisov.
16c) § 5 ods. 3 a� 5 a § 9 zákona è. 312/2001 Z. z. o �tátnej slu�be

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

16d) § 25 ods. 2 písm. b) zákona è. 312/2001 Z. z. v znení neskor�ích
predpisov.

16e) § 5 ods. 1 zákona è. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom
záujme v znení neskor�ích predpisov.

16f) § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
16g) Napríklad 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.

16h) § 2 písm. a) zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16i) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slu�be v znení
neskor�ích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky è. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve
v znení neskor�ích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskor�ích predpisov.�.

10. V § 11 ods. 1 písm. c) sa slovo �autor� nahrádza
slovami �osoba oprávnená pod¾a týchto osobitných
predpisov23)�.

11. V § 11 ods. 1 písmeno d) znie:
�d) sa týka rozhodovacej èinnosti súdu vrátane medzi-

národných súdnych orgánov, alebo orgánu èinného
v trestnom konaní pod¾a osobitných predpisov24)
okrem informácie o rozhodnutí alebo o výsledku ko-
nania, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné
predpisy,24)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 24 znie:
�24) Napríklad Trestný poriadok, Obèiansky súdny poriadok,

zákon è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej
republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení
neskor�ích predpisov.�.

12. V § 11 sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
�g) sa týka výkonu kontroly, doh¾adu alebo dozoru or-

gánom verejnej moci pod¾a osobitných predpisov24b)
okrem informácie o rozhodnutí alebo o inom výsled-
ku kontroly, doh¾adu alebo dozoru, ak jej sprístup-
nenie nezakazujú osobitné predpisy.24b)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 24b znie:
�24b) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky

è. 10/1996 Z. z. o kontrole v �tátnej správe v znení
neskor�ích predpisov, zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad
finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 340/2005 Z. z., zákon Národnej rady
Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z. o Najvy��om kontrolnom
úrade Slovenskej republiky v znení neskor�ích predpisov,
zákon è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyu�ívaní jadrovej energie
(atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.�.

13. V § 14 odsek 2 znie:
�(2) Zo �iadosti musí by� zrejmé, ktorej povinnej oso-

be je urèená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné
meno �iadate¾a, jeho adresa pobytu alebo sídlo, kto-
rých informácií sa �iados� týka a aký spôsob sprístup-
nenia informácií �iadate¾ navrhuje.�.

14. V § 15 ods. 1 sa za slová �do piatich dní� vkladajú
slová �odo dòa doruèenia �iadosti�.

15. V § 17 ods. 1 sa slovo �desiatich� nahrádza slova-
mi �ôsmich pracovných�.

16. V § 17 ods. 2 sa slovo �desa�� nahrádza slovami
�osem pracovných�.

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

�§ 21a

Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné in-

formácie,
b) vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo

iným opatrením zapríèiní poru�enie práva na sprí-
stupnenie informácií,

c) poru�í inú povinnos� ustanovenú týmto zákonom.

(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 mo�no ulo�i� poku-
tu do 50 000 Sk a zákaz èinnosti a� na dva roky.

(3) Priestupok pod¾a odseku 1 mo�no prejedna� len
na návrh postihnutej osoby, jej zákonného zástupcu
alebo opatrovníka (ïalej len �navrhovate¾�). Navrhova-
te¾ je úèastníkom konania o priestupku.

(4) V návrhu musí by� uvedené, kto je postihnutou
osobou, koho navrhovate¾ oznaèuje za páchate¾a
a kedy a akým spôsobom priestupok spáchal.
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(5) Priestupky pod¾a tohto zákona prejednáva obvod-
ný úrad.

(6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vz�ahuje
v�eobecný predpis o priestupkoch.27a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 27a znie:
�27a) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch

v znení neskor�ích predpisov.�.

18. Nad § 22 sa vkladá nadpis �Spoloèné, pre-
chodné a závereèné ustanovenia� a nadpis pod
§ 22 sa vypú��a.

19. Za § 22 sa vkladajú § 22a a 22b, ktoré znejú:

�§ 22a

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európ-

skych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílo-
he.

§ 22b

Povinné zverejnenia informácií pod¾a § 5 ods. 6
a ods. 8 sa vz�ahuje na prevod alebo prechod majetku,
ktorý sa uskutoènil po 2. januári 2006, a na návrhy na
zaèatie konania doruèené po 2. januári 2006. Sprístup-
nenie informácie pod¾a § 5 ods. 6 a ods. 8 sa za podmie-
nok ustanovených týmto zákonom vz�ahuje aj na pre-
vod alebo prechod majetku, ktorý sa uskutoènil pred
2. januárom 2006, a aj na návrhy na zaèatie konania
doruèené pred 2. januárom 2006.�.

20. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá vrátane nadpisu
znie:

�Príloha
k zákonu è. 211/2000 Z. z.
v znení neskor�ích predpisov

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom pou�ití informácií
verejného sektora (Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám
o �ivotnom prostredí a ktorou sa zru�uje smernica Rady 90/313 EHS (Ú. v. EÚ L 041, 14. 2. 2003).�.

Èl. II

Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národ-
nej rady è. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky è. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky è. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 287/1994 Z. z., zákona
è. 229/1997 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona
è. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 185/1999 Z. z., zákona è. 389/1999 Z. z.,
zákona è. 6/2001 Z. z., zákona è. 453/2001 Z. z., záko-
na è. 205/2002 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 369/2004 Z. z., zákona è. 535/2004 Z. z., zákona
è. 583/2004 Z. z., zákona è. 615/2004 Z. z., zákona
è. 757/2004 Z. z. a zákona è. 171/2005 Z. z. sa mení
takto:

V § 12 ods. 4 druhá veta znie:
�Obecné zastupite¾stvo vyhlási rokovanie v�dy za ne-

verejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo
veci chránené pod¾a osobitných zákonov;12a) to neplatí,
ak je predmetom rokovania obecného zastupite¾stva
a) pou�itie verejných prostriedkov na platy, odmeny

a iné nále�itosti spojené s výkonom funkcie orgánov

obce, èlenov orgánov obce, zamestnancov obce alebo
osôb, ktoré vykonávajú za odplatu èinnos� pre obec,

b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä
prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce,
nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo
prenechanie majetku obce do u�ívania iným oso-
bám.�.

Èl. III

Zákon è. 302/2001 Z. z. o samospráve vy��ích územ-
ných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
zákona è. 445/2001 Z. z., zákona è. 553/2003 Z. z., zá-
kona è. 369/2004 Z. z., zákona è. 583/2004 Z. z. a zá-
kona è. 615/2004 Z. z. sa mení takto:

V § 11 ods. 7 druhá veta znie:
�Zastupite¾stvo vyhlási rokovanie v�dy za neverejné,

ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chrá-
nené pod¾a osobitných zákonov;15) to neplatí, ak je
predmetom rokovania zastupite¾stva
a) pou�itie verejných prostriedkov na platy, odmeny

a iné nále�itosti spojené s výkonom funkcie orgánov
samosprávneho kraja, èlenov orgánov samospráv-
neho kraja, zamestnancov samosprávneho kraja
alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu èinnos� pre
samosprávny kraj,

b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve samosprávne-
ho kraja, najmä prevod vlastníctva k majetku vo
vlastníctve samosprávneho kraja, nadobudnutie
majetku do vlastníctva samosprávneho kraja alebo
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prenechanie majetku samosprávneho kraja do u�í-
vania iným osobám.�.

Èl. IV

Zákon è. 312/2001 Z. z. o �tátnej slu�be a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 131/2002 Z. z., zákona è. 143/2002 Z. z., zákona
è. 185/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 667/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
è. 267/2003 Z. z., zákona è. 453/2003 Z. z., zákona
è. 550/2003 Z. z., zákona è. 551/2003 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 403/2004 Z. z., zákona è. 612/2004 Z. z., zákona
è. 728/2004 Z. z. a zákona è. 757/2004 Z. z. sa mení
takto:

V § 101 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou
a pripájajú sa tieto slová: �tým nie je dotknutá povin-

nos� poskytnú� údaje o plate a iných peòa�ných nále�i-
tostiach, ak tak ustanoví osobitný zákon.�.

Èl. V

Zákon è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých za-
mestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení záko-
na è. 369/2004 Z. z., zákona è. 81/2005 Z. z. a zákona
è. 131/2005 Z. z. sa mení takto:

V § 25 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou
a pripájajú sa tieto slová: �tým nie je dotknutá povin-
nos� poskytnú� údaje o plate, o nále�itostiach s ním sú-
visiacich a o iných peòa�ných nále�itostiach, ak tak
ustanoví osobitný zákon.�.

Èl. VI

Tento zákon nadobúda úèinnos� 2. januára 2006.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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629

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

zo 14. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 416/2005 Z. z.
o minimálnych zdravotných a bezpeènostných po�iadavkách na ochranu

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. e) zá-
kona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky
vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej re-
publiky v znení neskor�ích predpisov nariaïuje:

Èl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 416/2005
Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpeènostných po-
�iadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou vibráciám sa mení a dopåòa
takto:

1. Nadpis pod § 3 znie: �Posúdenie rizík z vibrácií�.

2. V § 3 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
�(1) Pri plnení povinností vyplývajúcich z osobitných

predpisov2a) zamestnávate¾ posúdi úroveò vibrácií, kto-
rým sú zamestnanci exponovaní, a ak je to potrebné,
zmeria túto úroveò vibrácií.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:
�2a) § 8 a 8a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 330/1996

Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
§ 6, 11 a 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskor�ích
predpisov.�.

Doteraj�ie odseky 1 a� 5 sa oznaèujú ako odseky 2
a� 6.

3. V § 3 odsek 4 znie:
�(4) Zamestnávate¾ vypracuje o posúdení rizík posu-

dok o riziku a urèí opatrenia, ktoré sa vykonajú pod¾a
§ 4 a 5. Ak v dôsledku povahy a rozsahu rizika súvisia-
ceho s vibráciami nie je potrebné ïal�ie podrobnej�ie
posúdenie rizík, zamestnávate¾ túto skutoènos� uvedie
v posudku o riziku spolu s odôvodnením.�.

4. V § 3 ods. 5 sa slová �posúdenie rizík� nahrádzajú
slovami �posudok o riziku�.

5. V § 3 sa vypú��a odsek 6.

6. V § 4 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
�(1) Riziko vyplývajúce z expozície zamestnancov vib-

ráciám musí zamestnávate¾ odstráni� alebo zní�i� na
najni��iu dosiahnute¾nú úroveò predov�etkým pri
zdroji vibrácií. Prihliada pritom na technický pokrok
a dostupnos� opatrení na odstránenie alebo zní�enie
expozície zamestnancov vibráciám. Zní�enie rizika vy-
plývajúceho z expozície zamestnancov vibráciám je za-

lo�ené na v�eobecných zásadách prevencie uvedených
v osobitných predpisoch.4a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:
�4a) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 330/1996

Z. z. v znení zákona è. 158/2001 Z. z.
§ 6 a 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994
Z. z. v znení neskor�ích predpisov.�.

Doteraj�ie odseky 1 a� 3 sa oznaèujú ako odseky 2
a� 4.

7. V § 5 sa slová �(ïalej len �zástupca zamestnan-
cov�)� nahrádzajú slovami �(ïalej len �zástupca za-
mestnancov pre bezpeènos��)�.

8. V § 6 sa slová �zástupcov zamestnancov� nahrá-
dzajú slovami �zástupcu zamestnancov pre bezpeè-
nos��.

9. V § 8 odsek 1 znie:
�(1) Závodná zdravotná slu�ba11) vo vhodných èaso-

vých intervaloch plánuje, vykonáva, prípadne zabezpe-
èuje prostredníctvom fyzických osôb alebo právnic-
kých osôb, ktoré majú na túto èinnos� povolenie,12)
posudzovanie a meranie expozície vibráciám.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 11 a 12 znejú:
�11) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 330/1996

Z. z. v znení zákona è. 158/2001 Z. z.
12) § 27a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994

Z. z. v znení neskor�ích predpisov.�.

10. V § 8 ods. 7 sa slová �Zástupcovia zamestnancov�
nahrádzajú slovami �Zástupca zamestnancov pre bez-
peènos��.

11. § 9 vrátane nadpisu znie:

�§ 9

Záznamy o meraní vibrácií

(1) Zamestnávate¾ vedie záznamy o posúdení a mera-
ní vibrácií u zamestnancov a uchováva ich 20 rokov od
skonèenia práce zamestnanca vystaveného rizikám
z vibrácií; na po�iadanie k nim umo�ní prístup zamest-
nancovi, zástupcovi zamestnancov pre bezpeènos�, le-
károvi vykonávajúcemu zdravotný doh¾ad a príslu�né-
mu orgánu na ochranu zdravia.9)

(2) Záznamy o meraní vibrácií obsahujú
a) meno, priezvisko a dátum narodenia zamestnanca,
b) pracovisko, profesiu a pracovné zaradenie,
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c) dátum zaèatia a skonèenia výkonu práce, prípadne
jej jednotlivých etáp,

d) výsledky merania vibrácií, ktorým bol zamestnanec
vystavený, za ka�dé sledované obdobie.

(3) Zamestnávate¾ po ukonèení svojej èinnosti alebo
zru�ení pracoviska odovzdá záznamy pod¾a odseku 2
príslu�nému orgánu na ochranu zdravia.�.

12. V prílohe è. 1 v tre�om bode sa za slová
�(STN EN ISO 5349-1� vkladá dvojbodka a slovo �2003�.

13. V prílohe è. 1 v �tvrtom bode sa za slová
�(STN ISO 2631-1� vkladá dvojbodka a slovo �1999�.

14. V prílohe è. 2 v bode 1.1. písm. a) sa za slová
�(STN EN ISO 5349-1� vkladá dvojbodka a slovo �2003�
a za slová �STN EN ISO 5349-2� sa vkladá dvojbodka
a slovo �2003�.

15. V prílohe è. 2 v bode 1.1. písm. b) sa za slová
�(STN ISO 2631-1� vkladá dvojbodka a slovo �1999�.

Èl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos� 1. januára
2006.

Mikulá� Dzurinda v. r.

Èiastka 245 Zbierka zákonov è. 629/2005 Strana 5589



REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby

v oznámení Národnej banky Slovenska è. 593/2005 Z. z. o vydaní opatrenia z 13. decembra 2005
è. 6/2005, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 1999

è. 6/1999, ktorým sa urèujú podmienky na usmeròovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky
(oznámenie è. 358/1999 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z  12. decembra 2002

è. 12/2002 (oznámenie è. 701/2002 Z. z.) a opatrenia Národnej banky Slovenska
z 12. decembra 2003 è. 8/2003 (oznámenie è. 568/2003 Z. z.)

V názve opatrenia má by� namiesto slova �ustanovujú� správne uvedené slovo �urèujú�.
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