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Z Á K O N

zo 7. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 291/2002 Z. z. o �tátnej pokladnici a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov a ktorým sa mení

a dopåòa zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 291/2002 Z. z. o �tátnej pokladnici a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 386/2002 Z. z., zákona è. 428/2003 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z. a zákona è. 68/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. § 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

�§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje
a) systém �tátnej pokladnice,
b) pôsobnos� Ministerstva financií Slovenskej republi-

ky (ïalej len �ministerstvo�) v systéme �tátnej po-
kladnice,

c) zriadenie a pôsobnos� �tátnej pokladnice v systéme
�tátnej pokladnice,

d) zriadenie a pôsobnos� Agentúry pre riadenie dlhu
a likvidity (ïalej len �agentúra�) v systéme �tátnej
pokladnice,

e) vz�ah �tátnej pokladnice ku klientovi �tátnej po-
kladnice (ïalej len �klient�),

f) vz�ahy medzi ministerstvom, �tátnou pokladnicou
a agentúrou pri zabezpeèovaní èinnosti systému
�tátnej pokladnice,

g) vz�ahy subjektov uvedených v písmene f) k iným
subjektom.

§ 2

Systém �tátnej pokladnice

(1) Systémom �tátnej pokladnice sa rozumie
a) sústava èinností zabezpeèujúcich centralizáciu ria-

denia verejných financií a
b) sústava vz�ahov subjektov uvedených v § 1 písm. f).

(2) Systém �tátnej pokladnice zabezpeèuje tieto èin-
nosti:
a) realizáciu rozpoètu subjektov verejnej správy1) v roz-

sahu pod¾a tohto zákona,
b) vedenie a správu úètov klientov,
c) realizáciu platobného styku2) klientov,

d) vykonávanie finanèných operácií na finanènom
trhu,

e) riadenie likvidity �tátnej pokladnice,
f) riadenie rizík (§ 2a ods. 6),
g) riadenie �tátneho dlhu,
h) centralizáciu informácií z úètovných výkazov3) a úda-

jov potrebných na úèely hodnotenia plnenia roz-
poètu verejnej správy4) predkladaných subjektmi ve-
rejnej správy,5)

i) úètovanie o obratoch na úètoch klientov a úètovanie
o operáciách súvisiacich s financovaním �tátneho
dlhu, financovaním schodku �tátneho rozpoètu, ria-
dením likvidity �tátnej pokladnice a riadením rizík,

j) vedenie centrálneho registra majetku vo vlastníctve
Slovenskej republiky (ïalej len �majetok �tátu�).�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 1, 2, 3, 4 a 5 znejú:
�1) § 4 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 21 ods. 1 a 2 zákona è. 510/2002 Z. z. o platobnom styku

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

3) § 17 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
è. 561/2004 Z. z.

4) § 14 ods. 6 zákona è. 523/2004 Z. z.
5) § 3 zákona è. 523/2004 Z. z.�.

2. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

�§ 2a

Vymedzenie základných pojmov

(1) Klient je
a) �tátna rozpoètová organizácia,6)
b) �tátna príspevková organizácia,6)
c) �tátny fond,7)
d) Sociálna pois�ovòa,
e) zdravotná pois�ovòa,8)
f) Slovenský pozemkový fond,
g) Fond národného majetku Slovenskej republiky,
h) verejná vysoká �kola,9)
i) vy��í územný celok,
j) právnická osoba, v ktorej je zriadená implementaè-

ná agentúra pre programy financované z prostried-
kov Európskej únie, ktorá nie je klientom uvedeným
v písmenách a) a� i),

k) Úrad pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivos�ou,8)
l) subjekt verejnej správy neuvedený v písmenách a)

a� k) na základe písomnej dohody so �tátnou po-
kladnicou po predchádzajúcom písomnom súhlase

Strana 5990 Zbierka zákonov è. 659/2005 Èiastka 261



ministerstva; ak je týmto subjektom rozpoètová or-
ganizácia vy��ieho územného celku a príspevková
organizácia vy��ieho územného celku, dohodu so
�tátnou pokladnicou po predchádzajúcom písom-
nom súhlase ministerstva je mo�né uzavrie�, len ak
tomuto súhlasu predchádza písomný súhlas vy��ie-
ho územného celku,

m) �tátny podnik, právnická osoba, v ktorej má �tát
majetkovú úèas�, Fond ochrany vkladov, Slovenská
televízia a Slovenský rozhlas na základe písomnej
dohody so �tátnou pokladnicou uzavretou po pred-
chádzajúcom písomnom súhlase ministerstva.

(2) Vstupom do záväzku sa rozumie právny úkon, na
ktorého základe sa uskutoèní výdavok z rozpoètu
klienta, najmä uzavretie zmluvy o dielo na dodávku to-
varov alebo slu�ieb, objednávka alebo rozhodnutie
o transfere z rozpoètu klienta.

(3) Centrálnym registrom majetku �tátu sa rozumie
centrálny zoznam majetku �tátu v správe správcov ma-
jetku �tátu pod¾a osobitného predpisu10) a v správe
�tátnych podnikov (ïalej len �správca majetku �tátu�);
súèas�ou centrálneho registra majetku �tátu je aj cen-
trálny zoznam správcov majetku �tátu.

(4) Likviditou �tátnej pokladnice sa rozumie schop-
nos� �tátnej pokladnice spláca� záväzky vyplývajúce zo
systému �tátnej pokladnice.

(5) Riadením likvidity �tátnej pokladnice sa rozumie
súhrn èinností, ktorých cie¾om je efektívne a bezpeèné
zabezpeèenie likvidity �tátnej pokladnice.

(6) Rizikom na úèely tohto zákona sa rozumie kredit-
né riziko, trhové riziko, riziko likvidity, operaèné riziko,
refinanèné riziko a ïal�ie riziká, ktoré mô�u spôsobi� fi-
nanènú stratu pre �tátny rozpoèet a ktoré vyplývajú
z èinnosti systému �tátnej pokladnice.

(7) Riadením rizík na úèely tohto zákona sa rozumie
súhrn èinností, ktorých cie¾om je predchádza� mo�ným
finanèným stratám pre �tátny rozpoèet v rozsahu urèe-
nom ministerstvom pod¾a tohto zákona.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 6, 7, 8 a 9 znejú:
�6) § 21 ods. 1 a 2 zákona è. 523/2004 Z. z.

7) § 5 zákona è. 523/2004 Z. z.
8) Zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných pois�ovniach, doh¾ade

nad zdravotnou starostlivos�ou a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskor�ích predpisov.

9) § 5 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých �kolách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 455/2004 Z. z.�.

3. Za prvú èas� sa vkladá nová druhá èas�, ktorá vrá-
tane nadpisu znie:

�DRUHÁ ÈAS�

POSTAVENIE A PÔSOBNOS� MINISTERSTVA
V SYSTÉME �TÁTNEJ POKLADNICE

§ 2b

(1) Ministerstvo
a) vypracúva stratégiu systému �tátnej pokladnice,

kontroluje jej plnenie a koordinuje budovanie systé-
mu �tátnej pokladnice,

b) urèuje a kontroluje riadiace procesy systému �tátnej
pokladnice pod¾a tohto zákona,

c) schva¾uje na základe návrhu �tátnej pokladnice
koncepciu �tátnej pokladnice, ktorá vymedzuje
slu�by poskytované klientom,

d) usmeròuje riadenie zostatkov peòa�ných prostried-
kov na úètoch �tátnej pokladnice v Národnej banke
Slovenska, v banke alebo poboèke zahraniènej ban-
ky,

e) buduje a udr�iava informaèný systém pre systém
�tátnej pokladnice (ïalej len �informaèný systém�)
a zabezpeèuje, aby informaèný systém spåòal krité-
riá bezpeènosti, spo¾ahlivosti a primeranosti,

f) usmeròuje meranie efektívnosti systému �tátnej
pokladnice a vykonáva pravidelné vyhodnocovanie
efektívnosti systému �tátnej pokladnice,

g) v spolupráci s agentúrou a �tátnou pokladnicou in-
formuje Národnú radu Slovenskej republiky, vládu
Slovenskej republiky (ïalej len �vláda�) a verejnos�
o výsledkoch systému �tátnej pokladnice,

h) vydáva predchádzajúci písomný súhlas na pripoje-
nie subjektu uvedeného v § 2a ods. 1 písm. l) a m) do
systému �tátnej pokladnice na základe ich �iadosti
predlo�enej �tátnej pokladnici a urèuje podmienky
pripojenia a vydáva predchádzajúci písomný súhlas
pod¾a § 7 ods. 4 písm. b),

i) usmeròuje riadenie likvidity �tátnej pokladnice
a vykonáva kontrolu riadenia likvidity �tátnej po-
kladnice,

j) usmeròuje riadenie rizík, ktoré vyplývajú z èinnosti
systému �tátnej pokladnice a vykonáva kontrolu
riadenia rizík,

k) usmeròuje vykonávanie finanèných operácií týkajú-
cich sa prevodov otvorenej likviditnej pozície, úroko-
vej pozície a devízovej pozície �tátnej pokladnice na
ministerstvo, ktoré je osobitným klientom pre èin-
nosti súvisiace so �tátnym dlhom (ïalej len �klient
�tátny dlh�),

l) schva¾uje na základe návrhu agentúry stratégiu ria-
denia �tátneho dlhu a vykonáva kontrolu jej realizá-
cie.

(2) Usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, ter-
mín a miesto predkladania informácií z úètovných
výkazov a údajov potrebných na úèely hodnotenia pl-
nenia rozpoètu verejnej správy predkladaných subjekt-
mi verejnej správy ustanoví v�eobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 2c

Klient �tátny dlh

(1) Na úètoch klienta �tátny dlh sa vykonávajú fi-
nanèné operácie súvisiace s financovaním schodku
�tátneho rozpoètu a financovaním �tátneho dlhu, s ria-
dením rizík a so zhodnotením doèasne vo¾ných finanè-
ných prostriedkov.

(2) Príjmy a výdavky z finanèných operácií vykona-
ných na úètoch klienta �tátny dlh sa sledujú na samo-
statnom úète.

(3) Príjmy samostatného úètu sú príjmy
a) z finanèných operácii na finanènom trhu,
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b) súvisiace s chybnými platbami vyplývajúcimi z ich
nesprávneho poukázania,

c) súvisiace s èinnos�ou agentúry.

(4) Výdavky samostatného úètu sú výdavky
a) vyplývajúce zo správy schodku �tátneho rozpoètu,
b) vyplývajúce zo správy �tátneho dlhu,
c) z finanèných operácií na finanènom trhu vrátane fi-

nanèných operácií s finanènými derivátmi,
d) vyplývajúce z realizácie platobného styku klienta

�tátny dlh,
e) súvisiace s chybnými platbami vyplývajúcimi z ich

nesprávneho poukázania,
f) vyplývajúce z finanèných operácií vykonávaných

agentúrou.

(5) Klient �tátny dlh mô�e zriadi� na úèely zhodnote-
nia doèasne vo¾ných finanèných prostriedkov a na úèe-
ly vykonávania finanèných operácií na riadenie rizík
úèet v Národnej banke Slovenska, banke alebo poboèke
zahraniènej banky. Úèet klienta �tátny dlh zriadený
v Národnej banke Slovenska musí v�dy vykazova� kre-
ditný zostatok.

(6) Klient �tátny dlh vykonáva obchody so �tátnou
pokladnicou za podmienok na peòa�nom trhu v èase
vykonávaného obchodu.

(7) Prebytok samostatného úètu sa po dohode so
�tátnou pokladnicou a s agentúrou prednostne pou�ije
na krytie záväzkov �tátnej pokladnice pod¾a § 11 ods. 5
voèi klientom.

(8) Zostatok prebytku samostatného úètu je príjmom
�tátneho rozpoètu.�.

Doteraj�ia druhá èas� a� �iesta èas� sa oznaèujú ako
tretia èas� a� siedma èas�.

4. Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:
�11) § 21 ods. 5 písm. a) zákona è. 523/2004 Z. z.�.

5. V § 4 ods. 1 sa slová �predseda Úradu pre �tátnu
slu�bu Slovenskej republiky� nahrádzajú slovami �mi-
nister financií Slovenskej republiky (ïalej len �minis-
ter�)�.

6. § 6 vrátane nadpisu znie:

�§ 6

Pôsobnos� �tátnej pokladnice

(1) �tátna pokladnica
a) realizuje rozpoèet klienta pod¾a tohto zákona,
b) zostavuje finanèný plán �tátnej pokladnice na

základe vlastných prognóz príjmov a výdavkov klien-
ta, prognóz Daòového riadite¾stva Slovenskej repub-
liky a Colného riadite¾stva Slovenskej republiky
a poskytuje ho agentúre,

c) úètuje priebe�ne o finanèných tokoch na úètoch
�tátnej pokladnice a o finanèných operáciách vyko-
návaných s klientom �tátny dlh,

d) vykonáva platby súvisiace s poskytovaním a so splá-
caním úverov a návratných finanèných výpomocí
klienta,

e) vykonáva platby súvisiace so splácaním úverov a pô-
�ièiek pod¾a rozhodnutia vlády v súlade so zákonom
o �tátnom rozpoète na príslu�ný rozpoètový rok,

f) vykonáva platby súvisiace s poskytnutými �tátny-
mi zárukami,

g) zriaïuje úèty v slovenskej mene a úèty v cudzích
menách �tátnej pokladnice v Národnej banke Slo-
venska, banke alebo poboèke zahraniènej banky,13)

h) vedie a spravuje úèty klienta na zmluvnom základe,
i) úroèí na zmluvnom základe v prospech klienta prie-

be�ný kreditný zostatok na vybraných úètoch
klienta,

j) úroèí na zmluvnom základe na �archu klienta prie-
be�ný debetný zostatok na vybraných úètoch klien-
ta Sociálna pois�ovòa a zdravotná pois�ovòa,

k) úroèí na zmluvnom základe a na základe �iadosti
klienta doèasne vo¾né peòa�né prostriedky vedené
na úètoch klienta; �tátna pokladnica mô�e doèasne
vo¾nými peòa�nými prostriedkami kry� nesúlad
medzi príjmami �tátneho rozpoètu a výdavkami
�tátneho rozpoètu, financova� �tátny dlh a zabez-
peèova� likviditu �tátnej pokladnice,

l) zabezpeèuje a vykonáva pre svojich klientov tuzem-
ské prevody peòa�ných prostriedkov13a) (ïalej len
�tuzemské prevody�),

m) zabezpeèuje pre svojich klientov cezhranièné pre-
vody peòa�ných prostriedkov13b) (ïalej len �cezhra-
nièné prevody�) prostredníctvom Národnej banky
Slovenska, banky alebo poboèky zahraniènej ban-
ky,

n) úètuje o finanèných operáciách na peòa�nom trhu
s doèasne vo¾nými peòa�nými prostriedkami vede-
nými na vybraných úètoch �tátnej pokladnice po-
d¾a § 17 ods. 2,

o) vedie centrálny register majetku �tátu, v ktorom sa
uvádzajú informácie o stave majetku �tátu v rozsa-
hu ustanovenom pod¾a § 12 ods. 8 písm. b) a § 22
ods. 2,

p) pripravuje návrhy, podklady a informácie pre mi-
nisterstvo pod¾a § 18 ods. 1,

q) poskytuje právnickým osobám, ktoré vykonávajú
voèi klientovi zriaïovate¾skú funkciu, údaje o sta-
voch a operáciách na úètoch tohto klienta,

r) poskytuje informácie pod¾a osobitných predpisov14)
v rozsahu svojej pôsobnosti,

s) usmeròuje realizáciu rozpoètu klienta v systéme
�tátnej pokladnice a vykonávanie tuzemských pre-
vodov a cezhranièných prevodov,

t) zabezpeèuje pre svojich klientov výbery a vklady pe-
òa�ných prostriedkov v hotovosti prostredníctvom
Národnej banky Slovenska, banky alebo poboèky
zahraniènej banky a po�tového podniku14a) na
zmluvnom základe,

u) vyjadruje sa k návrhom v�eobecne záväzných práv-
nych predpisov a iných materiálov, ktoré súvisia
s pôsobnos�ou �tátnej pokladnice a so systémom
�tátnej pokladnice,

v) ukladá a vymáha pokuty pod¾a § 13,
w) usmeròuje po dohode s ministerstvom predklada-

nie informácií pod¾a písmena o) do centrálneho re-
gistra majetku �tátu,
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x) vykonáva finanèné operácie s klientom �tátny dlh
v súlade s § 2b ods. 1 písm. k),

y) vyjadruje sa k návrhu stratégie riadenia �tátneho
dlhu,

z) pripravuje podklad na vypracovanie stratégie sys-
tému �tátnej pokladnice a na koordináciu budova-
nia systému �tátnej pokladnice,

za) spolupracuje s ministerstvom pri zabezpeèení bu-
dovania a udr�iavania informaèného systému,

zb) vykonáva úhrady výnosov z peòa�ných prostried-
kov poukázaných ako chybné platby vyplývajúce
z ich nesprávneho poukázania na úèty �tátnej po-
kladnice.

(2) �tátna pokladnica má právo
a) odpísa� peòa�né prostriedky z òou vedeného úètu

klienta bez predlo�enia jeho �iadosti o realizáciu platby
v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi,14b)

b) za vykonanie slu�ieb poskytovaných na základe �ia-
dosti klienta v zmysle schválenej koncepcie �tátnej
pokladnice a za vykonanie platieb po�adova� úhradu
nákladov a pou�i� na ich zapoèítanie peòa�né pro-
striedky na úète klienta.

(3) �tátna pokladnica na zabezpeèenie èinností po-
d¾a odseku 1 písm. o), p) a r)
a) zostavuje súbory údajov z vlastnej evidencie a z úè-

tovných výkazov a údajov potrebných na úèely hod-
notenia plnenia rozpoètu verejnej správy o klientovi
uvedenom v § 2a ods. 1 písm. a) a� i), k) a l), rozpoèto-
vých organizácií vy��ieho územného celku, príspev-
kových organizácií vy��ieho územného celku, obcí,
rozpoètových organizácií obcí a príspevkových orga-
nizácií obcí,

b) zostavuje súhrnné údaje pod¾a po�iadaviek minis-
terstva urèené pre medzinárodné organizácie a Eu-
rópsku úniu,

c) sústreïuje údaje o stave a o zmene stavu majetku
�tátu od jednotlivých správcov majetku �tátu.

(4) Ak �tátna pokladnica zabezpeèuje pre svojich
klientov cezhranièné platby, pri ktorých sa suma pre-
vodu prepoèítava z jednej meny na inú menu, vychádza
pri prepoète týchto mien z kurzu Národnej banky Slo-
venska, banky alebo poboèky zahraniènej banky, kto-
rej prostredníctvom zabezpeèuje cezhranièné platby,
platného ku dòu uskutoènenia prevodu.

(5) �tátna pokladnica vedie príjmy �tátnej pokladni-
ce a výdavky �tátnej pokladnice na osobitnom úète.
Správcom osobitného úètu je �tátna pokladnica.

(6) Príjmy osobitného úètu sú
a) príjmy z úroèenia peòa�ných prostriedkov pod¾a

§ 11 ods. 3,
b) príjmy z úroèenia peòa�ných prostriedkov pod¾a od-

seku 1 písm. j) a x),
c) príjmy za vykonanie platieb a slu�ieb pod¾a odseku 2

písm. b),
d) príjmy z finanèných operácií pod¾a § 17 ods. 2,
e) kladné kurzové rozdiely vyplývajúce z rozdielu medzi

kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou
a kurzom pou�itým �tátnou pokladnicou pod¾a od-
seku 4 pri prijatých platbách a odoslaných platbách.

(7) Výdavky osobitného úètu sú
a) úroky vyplácané klientovi uvedenému v odseku 1

písm. i) a k),
b) záporné kurzové rozdiely vyplývajúce z rozdielu me-

dzi kurzom vyhláseným Európskou centrálnou ban-
kou a kurzom pou�itým �tátnou pokladnicou pod¾a
odseku 4 pri prijatých platbách a odoslaných plat-
bách,

c) náklady súvisiace s platobným stykom.

(8) Prebytok osobitného úètu sa v priebehu rozpoèto-
vého roka odvádza do príjmov �tátneho rozpoètu do
piatich pracovných dní po skonèení �tvr�roka formou
preddavkov; zúètováva sa do 20 pracovných dní po
skonèení rozpoètového roka. Prebytkom osobitného
úètu sa rozumie kladný rozdiel medzi príjmami osobit-
ného úètu a výdavkami osobitného úètu. Preddavkom
sa rozumie prebytok osobitného úètu zní�ený o rezervu
na vyplatenie úrokov pod¾a § 11 ods. 5.

(9) �tátna pokladnica realizuje platby výluène bez-
hotovostne.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 14a a 14b znejú:
�14a) § 4 ods. 8 a § 5 zákona è. 507/2001 Z. z. o po�tových

slu�bách v znení zákona è. 15/2004 Z. z.
14b) § 4 ods. 3 zákona è. 510/2002 Z. z.�.

7. Nadpis �tvrtej èasti znie:

��TVRTÁ ÈAS�

REALIZÁCIA ROZPOÈTU KLIENTA A REALIZÁCIA
PLATOBNÉHO STYKU VYBRANÝCH KLIENTOV�.

8. § 7 a 8 vrátane nadpisu znejú:

�Real izác ia rozpoètu kl ienta

§ 7

(1) Pri realizácii rozpoètu klienta postupuje �tátna
pokladnica v súlade so schváleným zákonom o �tátnom
rozpoète na príslu�ný rozpoètový rok a s rozpoètom
klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. a) a� i), k) a l).

(2) �tátna pokladnica realizuje výdavky �tátneho
rozpoètu do vý�ky ustanovenej zákonom o �tátnom roz-
poète na príslu�ný rozpoètový rok, ak je �tátny rozpoèet
na príslu�ný rozpoètový rok schválený so schodkom.
Ak je �tátny rozpoèet na príslu�ný rozpoètový rok
schválený s prebytkom alebo vyrovnaný, �tátna po-
kladnica realizuje jeho výdavky len do objemu, ktorým
sa zabezpeèí dosiahnutie takto schváleného �tátneho
rozpoètu.

(3) �tátna pokladnica realizuje výdavky klienta uve-
deného v § 2a ods. 1 písm. b) a� i), k) a l) v príslu�nom
rozpoètovom roku do vý�ky ich skutoène dosiahnutých
príjmov a prostriedkov získaných z úverov, transferov,
pô�ièiek, návratných finanèných výpomocí alebo
z prostriedkov rezervného fondu.

(4) Klient je povinný realizova� svoj rozpoèet výluène
prostredníctvom �tátnej pokladnice. Na úèely tohto zá-
kona je rozpoètom klienta podrobný rozpis rozpoèto-
vých prostriedkov pod¾a rozpoètovej klasifikácie15) na
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príslu�ný rozpoètový rok a pod¾a programov vlády,16)
ak je klient zahrnutý do plnenia programov vlády. Roz-
poèet klienta uvedeného
a) v § 2a ods. 1 písm. g) je rozpoèet nákladov spojených

s jeho èinnos�ou a návrh na pou�itie jeho majetku
v súlade s rozhodnutím vlády17) pod¾a rozpoètovej
klasifikácie,

b) v § 2a ods. 1 písm. i) je transfer zo �tátneho rozpoètu
pod¾a rozpoètovej klasifikácie alebo po dohode so
�tátnou pokladnicou a po predchádzajúcom písom-
nom súhlase ministerstva rozpoèet tohto klienta
pod¾a rozpoètovej klasifikácie.

§ 8

(1) Pod¾a odsekov 2 a� 5 a 7 postupuje klient uvedený
v § 2a ods. 1 písm. a) a j), ministerstvo ako klient na
realizáciu rozpoètu rozpoètovej kapitoly V�eobecná
pokladnièná správa a na realizáciu prostriedkov Eu-
rópskej únie18) a klient �tátny dlh.

(2) Klient predlo�í �tátnej pokladnici rozpoèet klien-
ta do konca mesiaca po nadobudnutí úèinnosti zákona
o �tátnom rozpoète; v rovnakej lehote predlo�í klient
uvedený v § 2a ods. 1 písm. j) podrobný rozpoèet pro-
striedkov z Európskej únie a ministerstvo podrobný
rozpoèet rozpoètovej kapitoly V�eobecná pokladnièná
správa. V mesiaci januári be�ného roka mô�e klient
èerpa� len nevyhnutné výdavky urèené klientovi správ-
com rozpoètovej kapitoly z vládneho návrhu zákona
o �tátnom rozpoète na príslu�ný rozpoètový rok; rozpis
výdavkov klient predkladá �tátnej pokladnici najne-
skôr do 1. decembra be�ného roka. V prípade rozpoèto-
vého provizória klient predlo�í do konca decembra be�-
ného roka �tátnej pokladnici rozpoèet klienta v súlade
s rozpoètovým provizóriom. Ak klient nepredlo�í �tát-
nej pokladnici rozpoèet klienta v ustanovenej lehote,
�tátna pokladnica nezabezpeèí realizáciu rozpoètu a�
do dòa jeho predlo�enia.

(3) V priebehu rozpoètového roka klient predkladá
�tátnej pokladnici zmeny rozpoètu klienta.

(4) Klient mô�e od �tátnej pokladnice po�adova� rea-
lizáciu výdavku, iba ak �tátna pokladnica odsúhlasila
�iados� o vstup do záväzku a �iados� o realizáciu plat-
by.

(5) Klient v ustanovenej lehote predkladá �tátnej
pokladnici �iados� o vstup do záväzku. �iados� o vstup
do záväzku obsahuje najmä predpokladaný dátum rea-
lizácie výdavku a jeho predpokladaný objem pod¾a
programov vlády a v �truktúre rozpoètovej klasifikácie.
Pri realizácii be�ných výdavkov v jednom kalendárnom
mesiaci nesmie predpokladaný objem výdavkov v pred-
kladaných �iadostiach o vstup do záväzku prekroèi�
jednu dvanástinu rozpoètu be�ných výdavkov klienta
s výnimkou klienta, ktorým je ministerstvo ako klient
na realizáciu rozpoètu V�eobecná pokladnièná správa,
a klienta, ktorým je �tátny dlh. V jednom kalendárnom
mesiaci mô�e predpokladaný objem výdavkov prekroèi�
jednu dvanástinu rozpoètu be�ných výdavkov, len ak
v predchádzajúcich kalendárnych mesiacoch bol ob-
jem výdavkov v �iadostiach o vstup do záväzku v ni��ej
vý�ke ako jedna dvanástina rozpoètu be�ných výdav-

kov klienta. Týmto nie je dotknutá povinnos� dodr�a�
roèný rozpoèet výdavkov. Tento postup sa neuplatòuje
pri predkladaní �iadosti o vstup do záväzku na realizá-
ciu kapitálových výdavkov a v mesiaci decembri pri
predkladaní �iadosti o vstup do záväzku na realizáciu
be�ných výdavkov.

(6) �iados� o vstup do záväzku �tátna pokladnica
porovná s vo¾ným zostatkom rozpoètu klienta. Vo¾ný
zostatok rozpoètu klienta je rozpoèet klienta zní�ený
o súèet realizovaných platieb, súèet platieb èakajúcich
na realizáciu a súèet odsúhlasených �iadostí o vstup do
záväzku. Ak nie je �iados� o vstup do záväzku v súlade
s vo¾ným zostatkom rozpoètu klienta, �tátna pokladni-
ca zamietne �iados� o vstup do záväzku, o èom informu-
je klienta najneskôr do jedného pracovného dòa odo
dòa predlo�enia tejto �iadosti.

(7) Klient v ustanovenej lehote predkladá na odsú-
hlasenie �tátnej pokladnici �iados� o realizáciu platby.
�iados� o realizáciu platby obsahuje najmä lehotu
splatnosti, objem platby pod¾a programov vlády
a v �truktúre rozpoètovej klasifikácie a zúètovacie úda-
je.

(8) �iados� o realizáciu platby �tátna pokladnica
porovná s odsúhlasenou �iados�ou o vstup do záväzku.
Ak nie je �iados� o realizáciu platby v súlade s odsúhla-
senou �iados�ou o vstup do záväzku, �tátna pokladni-
ca neodsúhlasí �iados� o realizáciu platby, o èom infor-
muje klienta najneskôr do jedného pracovného dòa odo
dòa splatnosti platby uvedenej v tejto �iadosti.

(9) Ustanovenie odseku 5 sa nepou�ije, ak sa tak
klient a �tátna pokladnica dohodli.

(10) Ak �iados� o realizáciu platby súvisiacej s be�ný-
mi výdavkami spojenými s vo¾bami alebo referendom,
ktoré sa pod¾a osobitných predpisov19) uhrádzajú zo
�tátneho rozpoètu, predkladá klient, ktorým je Minis-
terstvo vnútra Slovenskej republiky a krajský úrad,
�tátna pokladnica túto platbu realizuje bez zbytoèného
odkladu, prièom odsek 8 týmto nie je dotknutý.

(11) Lehoty a spôsoby zabezpeèenia èinností pod¾a
odsekov 4 a� 9 a podrobnosti postupu pod¾a odsekov 4
a� 9 ustanoví v�eobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.

(12) Ustanoveniami odsekov 1 a� 10 nie sú dotknuté
osobitné spôsoby20) predkladania údajov.12)�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 15, 16, 17, 18, 19
a 20 znejú:
�15) § 4 ods. 4 zákona è. 523/2004 Z. z.

16) § 2 písm. d) prvý bod zákona è. 523/2004 Z. z.
17) § 27 ods. 2, § 28 ods. 3 písm. b) a § 32 ods. 3 zákona

è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku �tátu na iné
osoby v znení neskor�ích predpisov.

18) § 7 ods. 2 a § 20 zákona è. 523/2004 Z. z.
19) Napríklad § 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

è. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda, § 54 zákona
è. 46/1999 Z. z. o spôsobe vo¾by prezidenta Slovenskej
republiky, o ¾udovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení
niektorých ïal�ích zákonov, § 43 zákona è. 331/2003 Z. z.
o vo¾bách do Európskeho parlamentu v znení zákona
è. 515/2003 Z. z., § 52 zákona è. 333/2004 Z. z. o vo¾bách do
Národnej rady Slovenskej republiky.
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20) Napríklad § 267 zákona 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.�.

9. Poznámky pod èiarou k odkazom 5a, 5b,14c
a 14d sa vypú��ajú.

10. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:

�§ 8a

(1) Pod¾a odsekov 2 a� 4 postupuje klient uvedený
v § 2a ods. 1 písm. b), c) a h).

(2) Klient predlo�í �tátnej pokladnici rozpoèet
klienta21) do konca mesiaca po nadobudnutí úèinnosti
zákona o �tátnom rozpoète.

(3) V priebehu rozpoètového roka klient predkladá
�tátnej pokladnici zmeny rozpoètu klienta.

(4) Klient v ustanovenej lehote predkladá �tátnej
pokladnici �iados� o realizáciu platby, ktorá obsahuje
najmä lehotu splatnosti, objem platby v �truktúre roz-
poètovej klasifikácie a zúètovacie údaje. Ak �iados�
o realizáciu platby predkladá klient uvedený v § 2a
ods. 1 písm. b) a c), ktorý má rozpis rozpoètových pro-
striedkov aj pod¾a programov vlády, táto �iados� obsa-
huje objem platby aj pod¾a programov vlády. Klient
mô�e od �tátnej pokladnice po�adova� realizáciu vý-
davku, iba ak �tátna pokladnica odsúhlasila �iados�
o realizáciu platby.

(5) �iados� o realizáciu platby �tátna pokladnica po-
rovná s kreditným zostatkom peòa�ných prostriedkov
na úète klienta. Ak nie je �iados� o realizáciu platby
v súlade s kreditným zostatkom peòa�ných prostried-
kov na úète klienta, �tátna pokladnica neodsúhlasí
�iados� o realizáciu platby, o èom informuje klienta naj-
neskôr do jedného pracovného dòa odo dòa splatnosti
platby uvedenej v tejto �iadosti.

(6) Lehoty a spôsoby zabezpeèenia èinnosti pod¾a od-
sekov 2 a� 5, lehoty, spôsoby predkladania, �truktúru
rozpoètu klienta a podrobnosti postupov pod¾a odse-
kov 2 a� 5 ustanoví v�eobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo.

(7) Ustanoveniami odsekov 1 a� 6 nie sú dotknuté
osobitné spôsoby20) predkladania údajov.12)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 21 znie:
�21) Napríklad § 5 a § 24 ods. 1 zákona è. 523/2004 Z. z., § 16

zákona è. 131/2002 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.�.

11. § 9 znie:

�§ 9

(1) Pod¾a odsekov 2 a� 4 postupuje klient uvedený
v § 2a ods. 1 písm. d) a� g) a k). Pod¾a odsekov 2 a� 4 po-
stupuje aj klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. l), ak sa
tak tento klient a �tátna pokladnica dohodli, s výnim-
kou klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. l), ktorým je
rozpoètová organizácia vy��ieho územného celku a prí-
spevková organizácia vy��ieho územného celku.

(2) Klient predlo�í �tátnej pokladnici rozpoèet klien-
ta najneskôr do konca mesiaca januára be�ného roka.

(3) V priebehu rozpoètového roka klient predkladá
�tátnej pokladnici zmeny rozpoètu klienta.

(4) Klient v ustanovenej lehote predkladá �tátnej
pokladnici �iados� o realizáciu platby, ktorá obsahuje
najmä lehotu splatnosti, objem platby v �truktúre roz-
poètovej klasifikácie a zúètovacie údaje. Klient mô�e od
�tátnej pokladnice po�adova� realizáciu výdavku, iba
ak �tátna pokladnica odsúhlasila �iados� o realizáciu
platby.

(5) �iados� o realizáciu platby �tátna pokladnica po-
rovná s kreditným zostatkom peòa�ných prostriedkov
na úète klienta alebo so súètom zostatkov na úètoch
klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. d) a e). Ak nie je
súèet objemu platby uvedený v �iadosti o realizáciu
platby v súlade s kreditným zostatkom peòa�ných
prostriedkov na úète klienta alebo s kreditným zostat-
kom zo súètu zostatkov na úètoch klienta uvedeného
v § 2a ods. 1 písm. d) a e), �tátna pokladnica neodsú-
hlasí �iados� o realizáciu platby, o èom informuje klien-
ta najneskôr do jedného pracovného dòa odo dòa splat-
nosti platby uvedenej v tejto �iadosti.

(6) Lehoty a spôsoby zabezpeèenia èinnosti pod¾a od-
sekov 2 a� 5, lehoty, spôsoby predkladania, �truktúru
rozpoètu klienta a podrobnosti postupov pod¾a odse-
kov 2 a� 5 ustanoví v�eobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo.�.

12. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:

�§ 9a

(1) Pod¾a odsekov 3 a� 5 postupuje klient uvedený
v § 2a ods. 1 písm. i). Pod¾a odsekov 4 a 5 postupuje aj
klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. l), ktorým je rozpoè-
tová organizácia vy��ieho územného celku a príspevko-
vá organizácia vy��ieho územného celku.

(2) Klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. i) mô�e so sú-
hlasom �tátnej pokladnice urèi�, �e postupy pod¾a od-
sekov 4 a 5 bude za klienta uvedeného v § 2a ods. 1
písm. l), ktorým je rozpoètová organizácia vy��ieho
územného celku a príspevková organizácia vy��ieho
územného celku, vykonáva� zriaïovate¾ alebo iný do-
hodnutý subjekt; na zriaïovate¾a alebo na iný dohod-
nutý subjekt sa pri vykonávaní postupov pod¾a odse-
kov 4 a 5 vz�ahujú ustanovenia tohto zákona rovnako
ako na klienta.

(3) Klient predlo�í �tátnej pokladnici rozpoèet klien-
ta najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledu-
júceho po mesiaci, v ktorom bol rozpoèet schválený
v zastupite¾stve vy��ieho územného celku.

(4) V priebehu rozpoètového roka klient predkladá
�tátnej pokladnici schválené zmeny rozpoètu klienta.

(5) Ak sa klient a �tátna pokladnica nedohodnú
inak, klient predkladá �tátnej pokladnici �iados� o rea-
lizáciu platby na tuzemský prevod najneskôr dva pra-
covné dni a na cezhranièný prevod najneskôr �tyri pra-
covné dni predo dòom, v ktorom po�aduje odpísa�
peòa�né prostriedky zo svojho úètu. Deò odpísania pe-
òa�ných prostriedkov z úètu v �iadosti o realizáciu
platby uvádza ako deò splatnosti. �iados� o realizáciu
platby obsahuje najmä lehotu splatnosti, objem platby
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v �truktúre rozpoètovej klasifikácie a zúètovacie údaje.
Klient mô�e od �tátnej pokladnice po�adova� realizáciu
výdavku, iba ak �tátna pokladnica odsúhlasila �iados�
o realizáciu platby.

(6) �iados� o realizáciu platby �tátna pokladnica po-
rovná s kreditným zostatkom peòa�ných prostriedkov
na úète klienta. Ak nie je súèet objemu platby uvedený
v �iadosti o realizáciu platby v súlade s kreditným zo-
statkom peòa�ných prostriedkov na úète klienta, �tát-
na pokladnica neodsúhlasí �iados� o realizáciu platby,
o èom informuje klienta najneskôr do jedného pracov-
ného dòa odo dòa splatnosti platby uvedenej v tejto �ia-
dosti.�.

13. § 10 znie:

�§ 10

(1) Pod¾a odseku 2 postupuje klient uvedený v § 2a
ods. 1 písm. a) a j), ministerstvo ako klient na realizáciu
rozpoètu rozpoètovej kapitoly V�eobecná pokladnièná
správa a na realizáciu prostriedkov Európskej únie18)
a klient �tátny dlh pri realizácii výdavkov z iných ako
rozpoètových zdrojov.22)

(2) Klient predkladá na odsúhlasenie �tátnej poklad-
nici �iados� o realizáciu platby, ktorá obsahuje najmä
lehotu splatnosti, objem platby v �truktúre rozpoètovej
klasifikácie a zúètovacie údaje. Klient mô�e od �tátnej
pokladnice po�adova� realizáciu výdavku z iných ako
rozpoètových zdrojov,22) iba ak �tátna pokladnica od-
súhlasila �iados� o realizáciu platby.

(3) �iados� o realizáciu platby �tátna pokladnica po-
rovná s kreditným zostatkom peòa�ných prostriedkov
na príslu�nom úète.23) Ak nie je objem úhrady uvedený
v �iadosti o realizáciu platby v súlade s kreditným zo-
statkom peòa�ných prostriedkov na úète klienta, s vý-
nimkou klienta �tátny dlh, �tátna pokladnica neod-
súhlasí �iados� o realizáciu platby, o èom informuje
klienta najneskôr do jedného pracovného dòa odo dòa
splatnosti platby uvedenej v tejto �iadosti.

(4) Lehoty a spôsoby zabezpeèenia èinností pod¾a od-
sekov 2 a 3 a podrobnosti postupu pod¾a odsekov 2 a 3
ustanoví v�eobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 22 a 23 znejú:
�22) Napríklad § 23 zákona è. 523/2004 Z. z.
23) Napríklad § 27 a 28 zákona è. 523/2004 Z. z.�.

14. Za § 10 sa vkladajú § 10a a 10b, ktoré vrátane
nadpisu znejú:

�Real izác ia platobného
styku vybraných kl ientov

§ 10a

(1) Pod¾a odseku 2 postupuje klient uvedený v § 2a
ods. 1 písm. m).

(2) Ak sa klient a �tátna pokladnica nedohodnú
inak, klient predkladá �tátnej pokladnici �iados� o rea-
lizáciu platby na tuzemský prevod najneskôr dva pra-
covné dni a na cezhranièný prevod najneskôr �tyri pra-

covné dni predo dòom, v ktorom po�aduje odpísa�
peòa�né prostriedky zo svojho úètu. Deò odpísania pe-
òa�ných prostriedkov z úètu v �iadosti o realizáciu
platby uvádza ako deò splatnosti. �iados� o realizáciu
platby obsahuje najmä bankové spojenie, sumu prevo-
du, oznaèenie meny a kon�tantný symbol. Klient mô�e
od �tátnej pokladnice po�adova� realizáciu platby, iba
ak �tátna pokladnica odsúhlasila �iados� o realizáciu
platby.

(3) �iados� o realizáciu platby �tátna pokladnica po-
rovná s kreditným zostatkom peòa�ných prostriedkov
na úète klienta. Ak nie je objem úhrady uvedený v �ia-
dosti o realizáciu platby v súlade s kreditným zostat-
kom finanèných prostriedkov na úète klienta, �tátna
pokladnica neodsúhlasí �iados� o realizáciu platby,
o èom informuje klienta najneskôr do jedného pracov-
ného dòa odo dòa splatnosti platby uvedenej v tejto �ia-
dosti.

§ 10b

Na klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. m) sa vz�a-
huje tento zákon primerane, okrem § 22 ods. 2, ktorý sa
vz�ahuje na tohto klienta rovnako.�.

15. § 11 a 12 vrátane nadpisov znejú:

�§ 11

Jediný úèet

(1) Jediný úèet je evidenèný úèet, ktorý je súhrnom
zostatkov úètov �tátnej pokladnice vedených v Národ-
nej banke Slovenska, banke alebo poboèke zahraniènej
banky. Jediný úèet je vedený v �tátnej pokladnici.

(2) Jediný úèet musí v�dy vykazova� kreditný zosta-
tok.

(3) Zostatky peòa�ných prostriedkov na úètoch �tát-
nej pokladnice vedených v Národnej banke Slovenska,
banke alebo poboèke zahraniènej banky a evidovaných
na jedinom úète sú úroèené na zmluvnom základe.

(4) Úhrady z úètov �tátnej pokladnice vedených v Ná-
rodnej banke Slovenska, banke alebo poboèke zahra-
niènej banky a evidovaných na jedinom úète je opráv-
nená vykonáva� výluène �tátna pokladnica.

(5) �tátna pokladnica je oprávnená vyplati� úroky
pod¾a § 6 ods. 1 písm. i) a k) maximálne do vý�ky výno-
sov získaných z úroèenia pod¾a odseku 3 a pod¾a § 6
ods. 1 písm. j) a z finanèných operácií vykonaných
s klientom �tátny dlh a z finanèných operácií pod¾a
§ 17 ods. 2.

§ 12

Klient

(1) Klient je povinný
a) poskytova� �tátnej pokladnici v�etky informácie

potrebné na realizáciu jeho rozpoètu pod¾a § 8, 8a, 9
a 9a,

b) získava� informácie pre potreby realizácie rozpoètu
v súlade s § 8, 8a, 9 a 9a od svojich vnútorných orga-
nizaèných jednotiek24) a od príjemcov transferov,

Strana 5996 Zbierka zákonov è. 659/2005 Èiastka 261



c) dodr�iava� limit zostatku peòa�ných prostriedkov
v hotovosti v ustanovenom období a úèel pou�itia pe-
òa�ných prostriedkov v hotovosti pod¾a odseku 2;
povinnos� dodr�iava� limit zostatku peòa�ných
prostriedkov a úèel pou�itia peòa�ných prostriedkov
neplatí pre klienta Slovenská informaèná slu�ba
a povinnos� dodr�iava� úèel pou�itia peòa�ných
prostriedkov v hotovosti neplatí pre klienta Minis-
terstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo
obrany Slovenskej republiky, Colné riadite¾stvo Slo-
venskej republiky a Zbor väzenskej a justiènej strá-
�e,

d) vykona� predbe�nú finanènú kontrolu24a) a vo vybra-
ných prípadoch priebe�nú finanènú kontrolu24b)
pred predlo�ením �iadosti o vstup do záväzku a �ia-
dosti o realizáciu platby �tátnej pokladnici,

e) zriaïova� úèty výluène v �tátnej pokladnici,
f) predklada� �tátnej pokladnici informácie o v�etkých

zmenách v stave majetku �tátu okrem informácií,
ktoré sú utajovanými skutoènos�ami pod¾a osobit-
ného predpisu;24c) táto povinnos� sa vz�ahuje aj na
toho správcu majetku �tátu, ktorý nie je klientom,

g) poskytova� �tátnej pokladnici informácie potrebné
na zostavovanie súborov údajov pod¾a § 6 ods. 3
okrem informácií, ktoré sú utajovanými skutoènos-
�ami pod¾a osobitného predpisu;24c) táto povinnos�
sa vz�ahuje aj na subjekty uvedené v § 6 ods. 3
písm. a), ktoré nie sú klientom,

h) poskytova� meno, priezvisko, dátum narodenia,
kontaktné telefónne èíslo, adresu sídla a adresu
elektronickej po�ty24d) na identifikáciu osoby, ktorá
pou�íva informaèný systém,

i) poskytova� ïal�ie informácie súvisiace s èinnos�ou
systému �tátnej pokladnice pod¾a po�iadaviek �tát-
nej pokladnice.

(2) Peòa�né prostriedky v hotovosti mo�no pou�i� na
úhradu
a) miezd, platov, honorárov a ostatných peòa�ných ná-

rokov,24e)
b) cestovných náhrad,24f)
c) preddavkov vnútorným organizaèným jednotkám,
d) nákupu pohonných hmôt,
e) dávok dôchodkového zabezpeèenia, nemocenského

poistenia, náhrad za zdravotnú starostlivos�, dávok
poistenia zodpovednosti za �kodu, �tátnych sociál-
nych dávok a dávok sociálnej pomoci,

f) náhrad svedkom, prísediacim sudcom, znalcom,
prekladate¾om, tlmoèníkom a iným osobám, ktoré
majú nárok na náhradu nákladov v konaní, za úèas�
na konaní,

g) nákupu potravín pre stravovacie zariadenie so síd-
lom v zahranièí,

h) vreckového de�om, ktoré sú umiestnené v zariadení
na základe rozhodnutia súdu,24g)

i) ostatných be�ných výdavkov, ktorých objem nesmie
prekroèi� 1 % z roèného rozpoètu be�ných výdavkov
klienta s prihliadnutím na jeho zmeny v priebehu
rozpoètového roka.

(3) Vnútorná organizaèná jednotka klienta realizuje
výdavky z rozpoètu klienta, ktorého je súèas�ou.
Klient, ktorého súèas�ou je vnútorná organizaèná jed-
notka, pri realizácii rozpoètu postupuje pod¾a § 8, 8a, 9

alebo 9a. Na èinnosti pod¾a § 8 ods. 5 a 7, § 8a ods. 4, § 9
ods. 4 alebo § 9a ods. 5 mô�e klient splnomocni� aj svo-
ju vnútornú organizaènú jednotku. Rozsah splnomoc-
nenia je klient povinný písomne oznámi� �tátnej po-
kladnici; ak klient nepredlo�í �tátnej pokladnici
splnomocnenie, pova�uje sa za oprávneného realizova�
výdavky z rozpoètu pre vnútornú organizaènú jednot-
ku iba klient.

(4) Klient uskutoèòuje výber a vklad peòa�ných
prostriedkov v hotovosti v Národnej banke Slovenska,
banke, poboèke zahraniènej banky alebo v po�tovom
podniku spôsobom dohodnutým v zmluve.

(5) Klient je povinný zhodnocova� doèasne vo¾né pe-
òa�né prostriedky v súlade s § 6 ods. 1 písm. k) výluène
v �tátnej pokladnici.

(6) �tátna pokladnica je povinná poskytnú� klientovi
výpis z úètu a informácie o realizácii jeho príjmov a vý-
davkov spravidla denne alebo v inom dohodnutom in-
tervale.

(7) Prostriedky na úète klienta s výnimkou klienta
uvedeného v § 2a ods. 1 písm. f), g) a m) nepodliehajú
výkonu rozhodnutia odpísaním z úètu.25)

(8) V�eobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo, ustanoví
a) limit zostatku peòa�ných prostriedkov v hotovosti

v ustanovenom období a spôsob dodr�iavania limitu
zostatku peòa�ných prostriedkov v hotovosti,

b) spôsob, lehotu a rozsah predkladania informácií
pod¾a odseku 1 písm. f),

c) spôsob a postup urèenia zostatkovej ceny majetku
�tátu v správe klienta, ktorému vzniká povinnos�
tento majetok odpisova�.

(9) Ustanovenia odseku 1 písm. e) a odseku 5 sa ne-
vz�ahujú na klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. i)
s výnimkou povinnosti zriadi� úèet na úèely prijatia
transferu zo �tátneho rozpoètu na realizáciu rozpoètu
pod¾a § 7 ods. 4 písm. b). Ustanovenia odseku 1 písm. e)
a odseku 5 sa nevz�ahujú na klienta �tátny dlh.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 24, 24a, 24b, 24c,
24d, 24e, 24f a 24g znejú:
�24) Napríklad § 21 zákona è. 131/2002 Z. z.
24a) § 6 ods. 1 a § 9 zákona è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole

a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 618/2004 Z. z.

24b) § 6 ods. 2 a § 10 zákona è. 502/2001 Z. z. v znení zákona
è. 618/2004 Z. z.

24c) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

24d) § 7 ods. 3 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení zákona è. 90/2005 Z. z.

24e) § 26 ods. 3 písm. a) zákona è. 523/2004 Z. z.
24f) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení

neskor�ích predpisov.
24g) § 66 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí

a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.�.

16. V § 14 odsek 2 znie:
�(2) Agentúra je oprávnená na vykonávanie èinností

ako obchodník s cennými papiermi pod¾a osobitného
zákona.27) Vydávanie cenných papierov a èinnosti
agentúry pod¾a tohto zákona nepodliehajú doh¾adu,
povoleniam ani verejnej ponuke cenných papierov po-
d¾a osobitných predpisov.28)�.
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Poznámky pod èiarou k odkazom 27 a 28 znejú:
�27) § 54 zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch

a investièných slu�bách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskor�ích
predpisov.

28) Zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
Zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.�.

17. V § 15 ods. 1 sa vypú��ajú slová �financií Sloven-
skej republiky (ïalej len �minister�)�.

18. § 17 vrátane nadpisu znie:

�§ 17

Pôsobnos� agentúry

(1) Agentúra v mene ministerstva
a) organizuje a realizuje splácanie �tátneho dlhu,
b) zabezpeèuje vydávanie �tátnych cenných papierov,
c) vykonáva vysporiadanie obchodov s cennými pa-

piermi,
d) vykonáva výplatu menovitých hodnôt a výnosov zo

�tátnych cenných papierov,
e) vykonáva zabezpeèovacie prevody cenných papierov,
f) vykonáva finanèné operácie s investiènými

nástrojmi28a) súvisiace s riadením �tátneho dlhu vrá-
tane operácií s finanènými derivátmi28b) súvisiacimi
s riadením rizík na úètoch klienta �tátny dlh,

g) vykonáva spätné odkúpenie nesplateného �tátneho
dlhu,

h) vykonáva predèasné splatenie �tátneho dlhu, ak je
to uvedené v zmluve alebo v emisných podmienkach,

i) vykonáva finanèné operácie na úètoch klienta �tát-
ny dlh,

j) vykonáva finanèné operácie na finanènom trhu s do-
èasne vo¾nými peòa�nými prostriedkami na úètoch
klienta �tátny dlh,

k) vykonáva na finanènom trhu finanèné operácie s in-
vestiènými nástrojmi28a) vrátane operácií s finanèný-
mi derivátmi28b) na preklenutie nesúladu medzi príj-
mami �tátneho rozpoètu a výdavkami �tátneho
rozpoètu a na zabezpeèenie likvidity �tátnej poklad-
nice na úètoch klienta �tátny dlh,

l) vykonáva úhrady výnosov z peòa�ných prostriedkov
poukázaných ako chybné platby vyplývajúce z ich
nesprávneho poukázania na úèty, ku ktorým má
agentúra dispozièné právo.

(2) Agentúra v mene �tátnej pokladnice vykonáva
v osobitných prípadoch finanèné operácie na peòa�-
nom trhu s doèasne vo¾nými peòa�nými prostriedkami
�tátnej pokladnice na vybraných úètoch �tátnej po-
kladnice.

(3) Agentúra
a) spolupracuje s ministerstvom a s Národnou bankou

Slovenska v oblastiach týkajúcich sa ich pôsobnosti,
ktoré sú ustanovené zákonom,

b) pripravuje návrhy, podklady a informácie pre minis-
terstvo pod¾a § 18 ods. 3,

c) poskytuje �tátnej pokladnici údaje na úèely úètova-
nia a vedenia evidencie o finanèných operáciách
pod¾a odseku 1 písm. i) a odseku 2.�.

19. Nadpis �iestej èasti znie:

�� IESTA ÈAS�

VZ�AHY �TÁTNEJ POKLADNICE A AGENTÚRY
K VYBRANÝM SUBJEKTOM�.

20. § 18 vrátane nadpisu znie:

�§ 18

Vz�ah k ministerstvu

(1) �tátna pokladnica
a) predkladá podklady na vypracovanie návrhu �tátne-

ho závereèného úètu,
b) predkladá priebe�né analýzy hospodárenia klientov,
c) predkladá údaje na hodnotenie plnenia rozpoètu

klienta,
d) predkladá údaje o stavoch a operáciách na òou ve-

dených príjmových úètoch a výdavkových úètoch
�tátneho rozpoètu, úètoch �tátnych finanèných ak-
tív a �tátnych finanèných pasív, na úètoch pro-
striedkov Európskej únie a iných prostriedkov zo za-
hranièia a na úètoch �tátnych fondov,

e) vypracúva návrh koncepcie �tátnej pokladnice, kto-
rá vymedzuje slu�by poskytované klientom,

f) predkladá podklady na úèely plnenia úloh minister-
stva pod¾a § 2b ods. 1 písm. d) a na úèely riadenia
operaèných rizík,

g) predkladá informácie o zmenách platných úroko-
vých sadzieb a poplatkoch za slu�by, ktoré �tátna
pokladnica poskytuje klientom,

h) vykonáva úlohy súvisiace so systémom �tátnej po-
kladnice pod¾a pokynov ministerstva týkajúcich sa
pôsobnosti �tátnej pokladnice,

i) predkladá �iados� subjektu uvedeného v § 2a ods. 1
písm. l) a m) o pripojenie do systému �tátnej poklad-
nice pred uzatvorením dohody s týmto subjektom na
úèely vydania predchádzajúceho písomného súhlasu
s ich pripojením do systému �tátnej pokladnice.

(2) Ministerstvo poskytuje �tátnej pokladnici infor-
mácie potrebné na úèely pod¾a odseku 1 písm. a) a b).

(3) Agentúra
a) vypracúva návrh stratégie riadenia �tátneho dlhu,
b) predkladá podklady na úèely plnenia úloh minister-

stva pod¾a § 2b ods. 1 písm. i), j) a k),
c) predkladá stanovisko k obchodným podmienkam

zmlúv o úveroch vlády,
d) predkladá podklady o finanèných operáciách vyko-

naných pod¾a § 17 ods. 2,
e) spolupracuje s ministerstvom pri zabezpeèení budo-

vania a udr�iavania informaèného systému,
f) poskytuje údaje na úèely úètovania a vedenia evi-

dencie �tátneho dlhu,
g) vyjadruje sa k návrhom v�eobecne záväzných právnych

predpisov a iných materiálov, ktoré súvisia s pôsobnos-
�ou agentúry a so systémom �tátnej pokladnice.�.

21. V § 19 odsek 1 znie:
�(1) �tátna pokladnica poskytuje agentúre denne fi-

nanèný plán �tátnej pokladnice na úèely riadenia likvi-
dity �tátnej pokladnice. �tátna pokladnica spolupra-
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cuje s agentúrou pri urèení �truktúry a obsahovej
náplni finanèného plánu �tátnej pokladnice.�.

22. V § 19 ods. 2 druhej vete sa na konci bodka na-
hrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: �banky alebo
poboèky zahraniènej banky.�.

23. V § 21 nadpis znie:

�Vz�ah k Národnej banke Slovenska,
banke alebo poboèke zahraniènej banky� .

24. V § 21 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3,
ktoré znejú:

�(2) Na vykonávanie cezhranièných prevodov �tát-
nou pokladnicou vedie banka alebo poboèka zahraniè-
nej banky pre �tátnu pokladnicu úèty v slovenskej
mene a úèty v cudzích menách, ktorých zostatky sa evi-
dujú na jedinom úète.

(3) Vedenie úètov �tátnej pokladnice v banke alebo
poboèke zahraniènej banky pre �tátnu pokladnicu vráta-
ne podmienok a spôsobu úroèenia kreditných zostatkov
úètov �tátnej pokladnice, ktoré sa evidujú na jedinom
úète, sa upraví zmluvami medzi �tátnou pokladnicou
a bankou alebo poboèkou zahraniènej banky.�.

Doteraj�ie odseky 2 a� 4 sa oznaèujú ako odseky 4
a� 6.

25. V § 22 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: �okrem informácií, ktoré sú utajovanými skutoè-
nos�ami pod¾a osobitného predpisu.24c)�

26. V § 23b sa slová �pod¾a § 2 ods. 2 písm. a) a b)� na-
hrádzajú slovami �uvedený v § 2a ods. 1 písm. a) a b)�
a slová �§ 2 ods. 2 písm. l)� sa nahrádzajú slovami �§ 2a
ods. 1 písm. l)�.

27. Za § 23b sa vkladá § 23c, ktorý znie:

�§ 23c

Klient, ktorým je �tátny fond likvidácie jadrovoener-
getických zariadení a nakladania s vyhoretým jadro-
vým palivom a rádioaktívnymi odpadmi,33a) mô�e ma�
súbe�ne otvorené úèty aj v banke, najdlh�ie v�ak do
31. decembra 2006.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 33a znie:

�33a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 254/1994 Z. z.
o �tátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení
a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi
odpadmi v znení neskor�ích predpisov.�.

Èl. II

Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách ve-
rejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 171/2005
Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z.
a zákona è. 584/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 7 ods. 1 písmeno l) znie:
�l) úroky z kreditných zostatkov peòa�ných prostried-

kov vedených na úètoch �tátnej pokladnice v Ná-
rodnej banke Slovenska, banke alebo poboèke za-
hraniènej banky vrátane úrokov z finanèných
operácií vykonaných �tátnou pokladnicou s klien-
tom �tátny dlh12a) zní�ené o úroky platené �tátnou
pokladnicou a príjmy z poplatkov za slu�by posky-
tované �tátnou pokladnicou zní�ené o náklady sú-
visiace s ich poskytnutím,�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:
�12a) § 2c zákona è. 291/2002 Z. z. v znení zákona è. 659/2005

Z. z.�.

2. V § 8 ods. 1 písmeno g) znie:
�g) úroky a poplatky spojené so správou schodku �tát-

neho rozpoètu a správou �tátneho dlhu upravené
o rozdiel úrokov z finanèných operácií vykonaných
Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity a nákladov
na tieto finanèné operácie,12a)�.

Èl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa spl-
nomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republi-
ky vyhlásil úplné znenie zákona è. 291/2002 Z. z.
o �tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskor�ích predpisov, ako vyplýva zo
zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 386/2002
Z. z., zákonom è. 428/2003 Z. z., zákonom è. 523/2004
Z. z., zákonom è. 581/2004 Z. z., zákonom è. 747/2004
Z. z., zákonom è. 68/2005 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.
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Z Á K O N

z 13. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o pois�ovníctve

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

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o pois�ov-
níctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 718/2004 Z. z., zákona è. 305/2005 Z. z.
a zákona è. 352/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 3 ods. 2 písm. a) druhý bod znie:
�2. v slu�obnom úrade3a) alebo v jeho príspevkovej or-

ganizácii, ktorými je slu�obne vyslaná na plnenie
úloh v cudzine na èas dlh�í ako �es� po sebe na-
sledujúcich kalendárnych mesiacov a je zdravot-
ne poistená v cudzine alebo má komerèné
poistenie lieèebných nákladov poèas takéhoto po-
bytu v cudzine na základe dohody so zamestnáva-
te¾om; to sa vz�ahuje aj na jej man�ela a deti,3b)
ktorí ju nasledujú do miesta doèasného vyslania
v cudzine na základe dohody zamestnávate¾a s tou-
to fyzickou osobou,�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 3a a 3b znejú:
�3a) § 7 ods. 1 zákona è. 312/2001 Z. z. o �tátnej slu�be a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.
3b) § 29 ods. 1 zákona è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

v znení neskor�ích predpisov.�.

2. V § 3 ods. 2 sa vypú��ajú písmená c) a d).

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

3. V § 3 ods. 3 úvodná veta znie: �Povinne verejne
zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trva-
lý pobyt3) na území Slovenskej republiky, ak nie je zdra-
votne poistená v inom èlenskom �táte Európskej únie
alebo v zmluvnom �táte Dohody o Európskom hospo-
dárskom priestore a vo �vajèiarskej konfederácii (ïalej
len �èlenský �tát�) a�.

4. V § 3 ods. 3 sa vypú��ajú písmená c) a d).

Doteraj�ie písmená e) a� i) sa oznaèujú ako písme-
ná c) a� g).

5. V § 4 ods. 2 a 3 sa slová �§ 3 ods. 2 písm. a) a� e)�
nahrádzajú slovami �§ 3 ods. 2 písm. a) a� c)�.

6. V § 5 ods. 2 sa slová �§ 3 ods. 2 písm. a) a� e)� na-
hrádzajú slovami �§ 3 ods. 2 písm. a) a� c)�.

7. V § 6 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: �Ak po-
istenec nepodal prihlá�ku, aj keï ju poda� mal, príslu�-

nou zdravotnou pois�ovòou na úhradu zdravotnej sta-
rostlivosti v èlenskom �táte sa stane zdravotná pois�ov-
òa, ktorú si poistenec vyberie a ktorej uhradí poistné
na zdravotné poistenie odo dòa vzniku skutoènosti za-
kladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia. Ak
si poistenec zdravotnú pois�ovòu nemô�e vybra�, Úrad
pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivos�ou (ïalej len
�úrad�) urèí, ktorá zdravotná pois�ovòa bude jeho prí-
slu�nou zdravotnou pois�ovòou; spôsob ustanovenia
príslu�nej zdravotnej pois�ovne urèí úrad.�.

8. V § 6 ods. 10 písm. a) prvý bod znie:
�1. oznámi� prijatie prihlá�ky úradu13) do troch dní

od jej prijatia vrátane dátumu a èasu prijatia,�.

9. V § 6 ods. 10 písm. a) druhom bode sa slová �do
14 dní� nahrádzajú slovami �do siedmich dní�.

10. V § 6 ods. 10 písm. c) sa slovo �desiatich� nahrá-
dza slovom �piatich� a v písmene d) sa slovo �siedmich�
nahrádza slovom �piatich�.

11. V § 6 ods. 11 písm. a) sa slovo �piatich� nahrádza
slovom �troch�.

12. V § 7 ods. 5 sa slová �§ 6 ods. 2 a� 6� nahrádzajú
slovami �§ 6 ods. 2 a� 5�.

13. V § 11 ods. 8 písmeno l) znie:
�l) fyzickú osobu, ktorá opatruje obèana s �a�kým zdra-

votným postihnutím odkázaného pod¾a posudku vy-
daného pod¾a osobitného predpisu39ia) alebo opatru-
je blízku osobu,39j) ktorá je star�ia ako 80 rokov a nie
je umiestnená v zariadení sociálnych slu�ieb39ja) ale-
bo v zdravotníckom zariadení;39k) starostlivos� o ta-
kéto osoby sa preukazuje èestným vyhlásením,�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 39ia a 39ja znejú:
�39ia) § 57 ods. 1 a 2 zákona è. 195/1998 Z. z. v znení neskor�ích

predpisov.
39ja) § 18 a� 38 zákona è. 195/1998 Z. z. v znení neskor�ích pred-

pisov.�.

14. V § 11 ods. 8 písm. n) sa slovo �poskytuje� nahrá-
dza slovom �vykonáva�.

15. V § 11 ods. 8 písmeno o) znie:
�o) fyzickú osobu,

1. ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, o�et-
rovné alebo materské pod¾a osobitného predpi-
su,39m)

2. ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí
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podporného obdobia pod¾a osobitného predpisu39n)
a ktorej trvá doèasná pracovná neschopnos� alebo

3. ktorej zanikol nárok na o�etrovné po uplynutí de-
siateho dòa potreby o�etrovania alebo starostli-
vosti pod¾a osobitného predpisu39na) a ktorej trvá
potreba o�etrovania alebo starostlivosti pod¾a
osobitného predpisu39o) aj po tomto dni,�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 39m, 39n a 39na
znejú:
�39m) Zákon è. 461/2003 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.

Zákon è. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri doèasnej pra-
covnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 244/2005 Z. z.

39n) § 34 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
39na) § 42 ods. 1 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskor�ích

predpisov.�.

16. Poznámka pod èiarou k odkazu 39r znie:
�39r) Nariadenie Rady (EHS) è. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplat-

òovaní systémov sociálneho zabezpeèenia na zamestnan-
cov, samostatne zárobkovo èinné osoby a ich rodinných prí-
slu�níkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoloèenstva (Ú. v. ES
L 28, 30. 1. 1977) v platnom znení.
Nariadenie Rady (EHS) è. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým
sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS)
è. 1408/71 o uplatòovaní systémov sociálneho zabezpeèe-
nia na zamestnancov, samostatne zárobkovo èinné osoby
a ich rodinných príslu�níkov, ktorí sa pohybujú v rámci
Spoloèenstva (Ú. v. ES L 28, 30. 1. 1997) v platnom znení.�.

17. V § 11 ods. 8 písmená t) a u) znejú:
�t) fyzickú osobu, ktorá vykonáva pracovnú èinnos� pre

cirkevné, reho¾né a charitatívne spoloèenstvo
a nemá z tejto alebo z inej èinnosti príjem39s) okrem
vyòatých príjmov; za vyòaté príjmy sa na úèely tohto
zákona pova�ujú
1. príjmy z výkonu èinnosti osobného asistenta,39l)
2. príjmy z prenájmu,39t)
3. príjmy, z ktorých sa vyberá daò zrá�kou,39ta)

okrem príjmu zo závislej èinnosti, pri ktorom sa
neuplatòujú nezdanite¾né èasti základu dane
a daòový bonus pod¾a osobitného predpisu,39tb)

u) fyzickú osobu, ktorá je nemocensky zabezpeèená
a poberá náhradu slu�obného platu policajta poèas
doèasnej neschopnosti na výkon �tátnej slu�by a ná-
hradu slu�obného príjmu profesionálneho vojaka,
ktorý nemô�e vykonáva� vojenskú slu�bu pre choro-
bu alebo úraz, nemocenské alebo materské pod¾a
osobitného predpisu.39u)�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 39t, 39ta, 39tb
a 39u znejú:
�39t) § 6 ods. 3 zákona è. 595/2003 Z. z.
39ta) § 43 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení zákona è. 534/2005

Z. z.
39tb) § 43 ods. 3 písm. j) zákona è. 595/2003 Z. z. v znení zákona

è. 534/2005 Z. z.
39u) § 5 písm. a), b) a d) zákona è. 328/2002 Z. z. v znení neskor-

�ích predpisov.�.

18. V § 11 odseky 9 a 10 znejú:
�(9) �tát je platite¾om poistného za osobu uvedenú

v odseku 8 písm. a) a� i), k), p) a q), ak
a) je len zamestnancom, ak v období, v ktorom sa pova-

�uje za osobu pod¾a odseku 8 písm. a) a� i), k), p) a q),
jej vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 1 a� 5 nepre-
sahuje 1/2 úhrnu minimálnych miezd,39v)

b) je len samostatne zárobkovo èinnou osobou, ak v ob-

dobí, v ktorom sa pova�uje za osobu pod¾a odseku 8
písm. a) a� i), k), p) a q), jej pomerná èas� vymeriava-
cieho základu pod¾a § 13 ods. 6 nepresahuje 1/2
úhrnu minimálnych miezd,39v)

c) nie je zamestnancom ani samostatne zárobkovo èin-
nou osobou, ak v období, v ktorom sa pova�uje za
osobu pod¾a odseku 8 písm. a) a� i), k), p) a q), jej prí-
jem, ktorý podlieha dani z príjmov39s) okrem vyòa-
tých príjmov, nepresahuje 1/2 úhrnu minimálnych
miezd,39v) alebo

d) aj dochádza v rozhodujúcom období postupne alebo
súèasne k súbehu skutoèností pod¾a písmen a) a� c),
ak v období, v ktorom sa pova�uje za osobu pod¾a od-
seku 8 písm. a) a� i), k), p) a q), úhrn jej vymeriava-
cích základov pod¾a písmen a) a b) a príjmu pod¾a
písmena c) nepresahuje 1/2 úhrnu minimálnych
miezd.39v)

(10) �tát je platite¾om poistného za osobu uvedenú
v odseku 8 písm. j), l) a� n) a s), ak súèasne nie je za-
mestnancom ani samostatne zárobkovo èinnou osobou
a ak v tomto období jej príjem, ktorý podlieha dani
z príjmov39s) okrem vyòatých príjmov, nepresahuje 1/2
úhrnu minimálnych miezd.39v)�.

19. § 11 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
�(12) Za osobnú celodennú a riadnu starostlivos� sa

na úèely tohto zákona pova�uje starostlivos� poskyto-
vaná die�a�u v záujme jeho fyzického vývinu a du�evné-
ho vývinu, ktorou sa zabezpeèuje najmä jeho výchova,
primeraná vý�iva, hygiena a dodr�iavanie lieèebno-
-preventívnych opatrení. Podmienka osobnej celoden-
nej a riadnej starostlivosti o die�a je splnená aj vtedy,
ak die�a
a) nav�tevuje jasle, materskú �kolu, zariadenie, v kto-

rom je umiestnené na základe rozhodnutia súdu,
alebo iné obdobné zariadenie v rozsahu najviac �tyri
hodiny denne,

b) pravidelne ambulantne nav�tevuje lieèebno-reha-
bilitaèné zariadenie,

c) je zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti
zdravotníckeho zariadenia najviac tri po sebe nasle-
dujúce kalendárne mesiace.�.

20. V § 13 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
�c) podiel na zisku vyplatený obchodnou spoloènos�ou

alebo dru�stvom zamestnancovi bez úèasti na zá-
kladnom imaní tejto spoloènosti alebo dru�stva, kto-
rý nie je �tatutárnym orgánom a nie je èlenom �tatu-
tárneho orgánu a dozorného orgánu tejto obchodnej
spoloènosti alebo dru�stva.�.

21. V § 13 ods. 5 prvej vete a druhej vete sa slová �ok-
rem príjmov z prenájmov a príjmov, z ktorých sa vyberá
daò zrá�kou,39t)� nahrádzajú slovami �okrem vyòatých
príjmov,�.

22. V § 13 ods. 6 sa slová �okrem príjmov z prenájmov
a príjmov, z ktorých sa vyberá daò zrá�kou,39t)� nahrá-
dzajú slovami �okrem vyòatých príjmov,�.

23. V § 13 odsek 7 znie:
�(7) Vymeriavací základ poistenca pod¾a § 11 ods. 2 je

príjem, ktorý podlieha dani z príjmov39s) dosiahnutý
v rozhodujúcom období okrem vyòatých príjmov. Ak
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poistenec takýto príjem nemá, je vymeriavacím zákla-
dom ním urèená suma.�.

24. V § 13 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: �Mi-
nimálny základ zamestnanca pod¾a § 11 ods. 3 písm. d)
a� l) nie je urèený.�.

25. V § 13 odsek 16 znie:
�(16) Minimálny základ pod¾a odseku 15 sa nekráti

o èas� zodpovedajúcu neospravedlnenej neprítomnosti
zamestnanca a poskytnutému pracovnému vo¾nu bez
náhrady mzdy, ktoré zamestnávate¾ poskytne zamest-
nancovi na jeho �iados�, okrem pracovného vo¾na bez
náhrady mzdy, ktoré je zamestnávate¾ povinný poskyt-
nú� zamestnancovi pod¾a osobitného predpisu.48)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 48 znie:
�48) Napríklad § 136, § 139 a� § 141 Zákonníka práce.�.

26. Poznámka pod èiarou k odkazu 48a sa vypú��a.

27. § 13 sa dopåòa odsekom 19, ktorý znie:
�(19) Vymeriavací základ poistenca, ktorý bol v roz-

hodujúcom období poistencom �tátu pod¾a § 11 ods. 8
písm. a) a� i), k), p) a q) a splnil podmienky uvedené
v § 11 ods. 9, je pomerná èas� vymeriavacieho základu
pod¾a § 13 ods. 1 a� 10 prislúchajúca k poètu kalendár-
nych dní, poèas ktorých nebol tento poistenec poisten-
com �tátu.�.

28. V § 16 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo �odvádza��
vkladá èiarka a pripájajú sa tieto slová: �ak tento zákon
neustanovuje inak,�.

29. V § 16 ods. 3 sa slová �okrem príjmov z prenájmov
a príjmov, z ktorých sa vyberá daò zrá�kou,39t)� nahrá-
dzajú slovami �okrem vyòatých príjmov,�.

30. V § 16 ods. 8 písm. b) a c) sa slová �písm. a) a� i)
a k)� nahrádzajú slovami �písm. a) a� i), k), p) a q)�.

31. § 16 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
�(10) Zdravotná pois�ovòa mô�e na základe písomnej

�iadosti samostatne zárobkovo èinnej osoby povinnej
odvádza� preddavky na poistné samostatne zárobkovo
èinnej osoby povoli� aj inú vý�ku preddavkov, ako usta-
novuje tento zákon pre platobnú neschopnos� tejto
osoby, ak dôvodne mo�no predpoklada�, �e v roènom
zúètovaní poistného bude schopná zaplati� dl�né sumy
poistného.�.

32. V § 19 odsek 1 znie:
�(1) Poistenec je povinný vykona� roèné zúètovanie

poistného za predchádzajúci kalendárny rok a poda�
ho v príslu�nej zdravotnej pois�ovni do konca marca
nasledujúceho kalendárneho roka. Povinnos� sa ne-
vz�ahuje na poistenca, ktorý
a) poèas predchádzajúceho kalendárneho roka nebol

samostatne zárobkovo èinnou osobou a súèasne
1. v èase, keï bol poistencom, za ktorého platí poist-

né �tát, a nebol zamestnancom, úhrn jeho vyme-
riavacích základov pod¾a § 13 ods. 1 a� 8 nepre-
siahol 1/2 úhrnu minimálnych miezd,39v)

2. v èase, keï bol platite¾om pod¾a § 11 ods. 2, jeho
príjem pod¾a § 13 ods. 7 nepresiahol 1/2 úhrnu
minimálnych miezd,39v) a

3. v èase, keï bol zamestnancom, jeho príjmy pod¾a
§ 13 ods. 1 a� 4 vo v�etkých mesiacoch u v�etkých

zamestnávate¾ov jednotlivo nepresiahli trojnáso-
bok priemernej mesaènej mzdy a nemal príjmy
podliehajúce dani z príjmov pod¾a osobitného
predpisu46) okrem vyòatých príjmov,

b) poèas predchádzajúceho kalendárneho roka nebol
samostatne zárobkovo èinnou osobou a súèasne po-
èas celého predchádzajúceho kalendárneho roka bol
zamestnancom a jeho príjmy pod¾a § 13 ods. 1 a� 4
vo v�etkých mesiacoch u v�etkých zamestnávate¾ov
jednotlivo presiahli trojnásobok priemernej mesaè-
nej mzdy a nemal príjmy podliehajúce dani z príjmov
pod¾a osobitného predpisu46) okrem vyòatých príj-
mov.�.

33. V § 19 ods. 2 druhá veta znie: �Ak mal takýto po-
istenec v rozhodujúcom období súèasne viacerých po-
sledných zamestnávate¾ov, mô�e po�iada� ktoréhoko¾-
vek z nich o vykonanie roèného zúètovania poistného
z úhrnnej sumy príjmov pod¾a § 13 ods. 1 a� 4 od v�et-
kých zamestnávate¾ov.�.

34. V § 19 ods. 10 sa slová �do 10. marca� nahrádzajú
slovami �do konca apríla�.

35. V § 19 sa za odsek 13 vkladajú nové odseky 14
a 15, ktoré znejú:

�(14) Ak zamestnávate¾ zanikol bez právneho ná-
stupcu, ustanovenie odseku 11 a 12 sa na neho nevz�a-
huje. Ak takýto zamestnávate¾ vykonal roèné zúètova-
nie poistného za svojho zamestnanca a výsledkom
roèného zúètovania poistného je
a) nedoplatok zamestnanca, príslu�ná zdravotná pois-

�ovòa si uplatní nárok na nedoplatok zamestnanca
voèi zamestnancovi,

b) preplatok zamestnanca, príslu�ná zdravotná pois-
�ovòa ho vráti tomuto zamestnancovi.

(15) Zamestnávate¾ vypoèíta a vyrovná s príslu�nou
zdravotnou pois�ovòou svoje preplatky a nedoplatky
pod¾a odseku 11 a 12 tak, �e spoèíta preplatky a nedo-
platky zamestnávate¾a z roèných zúètovaní poistného
za zamestnancov, za ktorých vykonal roèné zúètovanie
poistného pod¾a odseku 2, a preplatky a nedoplatky za-
mestnávate¾a, ktoré mu boli oznámené a doruèené
pod¾a odseku 10 ostatnými platite¾mi poistného. Sú-
èas�ou vyrovnania je oznámenie zamestnávate¾a o pre-
platkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnan-
cov, ktoré je zamestnávate¾ povinný zasla� príslu�nej
zdravotnej pois�ovni do konca mája kalendárneho
roka, v ktorom sa roèné zúètovanie vykonalo.�.

Doteraj�ie odseky 14 a� 19 sa oznaèujú ako odse-
ky 16 a� 21.

36. V § 19 ods. 18 sa slová �odsekov 13 a� 15� nahrá-
dzajú slovami �odsekov 10 a� 15�.

37. V § 19 odseky 20 a 21 znejú:
�(20) O sporoch vyplývajúcich z roèného zúètovania

poistného rozhoduje úrad. Na toto konanie sa vz�ahujú
v�eobecné predpisy o správnom konaní.

(21) Roèné zúètovanie poistného mo�no poda� na
tlaèive, ktorého vzor ustanoví v�eobecne záväzný práv-
ny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva. Po-
drobnosti o platení preddavkov na poistné, roènom
zúètovaní poistného a povinnostiach pri roènom zúèto-
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vaní poistného ustanoví v�eobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po do-
hode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.�.

38. § 20 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
�(4) Podrobnosti o vykazovaní preddavkov na poistné

ustanoví v�eobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s Minister-
stvom financií Slovenskej republiky.�.

39. V § 21 ods. 1 sa slová �§ 19 ods. 13� nahrádzajú
slovami �§ 19 ods. 11�.

40. V § 26 ods. 1 úvodnej vete sa slovo �ulo�í� nahrá-
dza slovami �mô�e ulo�i�� a v písmene a) sa slová �a), c)�
nahrádzajú slovami �a) a� c)�.

41. V § 26 ods. 2 sa slovo �ulo�í� nahrádza slovami
�mô�e ulo�i��.

42. V § 26 ods. 5 sa za slová �odo dòa zistenia poru�e-
nia povinnosti� vkladá slovo �úradom�.

43. § 29b sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
�(6) Preukazovanie skutoèností pod¾a § 11 ods. 8

písm. b), d), e), o) a q) sa upraví dohodou, ktorú uzatvorí
Sociálna pois�ovòa s úradom. Úrad je povinný tieto
údaje oznámi� príslu�nej zdravotnej pois�ovni do ôs-
mich dní odo dòa ich prijatia.�.

44. V § 31 sa vypú��a odsek 12.

Doteraj�í odsek 13 sa oznaèuje ako odsek 12.

45. Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:

�§ 31a

(1) Povinnos� vykona� roèné zúètovanie poistného za
rok 2005 sa nevz�ahuje na poistenca, ktorý bol poèas
celého roka 2005 poistencom, za ktorého platí poistné
�tát, a v období od 1. septembra 2005 do 31. decembra
2005 úhrn jeho vymeriavacích základov pod¾a § 13
ods. 1 a� 8 nepresiahol 1/2 úhrnu minimálnych miezd.39v)

(2) Povinnos� vykona� roèné zúètovanie poistného za
rok 2005 sa nevz�ahuje na poistenca, ktorý bol v obdo-
bí od 1. januára 2005 do 31. augusta 2005 poistencom,
za ktorého platí poistné �tát, a v období od 1. septem-
bra do 31. decembra 2005 bol platite¾om pod¾a § 11
ods. 2 a v období od 1. septembra 2005 do 31. decem-
bra 2005 jeho príjem pod¾a § 13 ods. 7 nepresiahol 1/2
úhrnu minimálnych miezd.39v)

(3) Poistenec, ktorý v priebehu roka 2005 bol pois-
tencom viacerých zdravotných pois�ovní a ktorý vyko-
náva roèné zúètovanie poistného za rok 2005, podá
roèné zúètovanie poistného pod¾a § 19 ods. 1, 2 a 4 v tej
zdravotnej pois�ovni, v ktorej bol prihlásený v roku
2005 naposledy. Ustanovenie § 19 ods. 2 sa pou�ije
rovnako. Preplatky a nedoplatky vyplývajúce z roèného
zúètovania poistného za rok 2005 si vyrovnajú platite-
lia poistného pod¾a § 19 ods. 11 a 12 s tou zdravotnou
pois�ovòou, v ktorej bolo podané roèné zúètovanie po-
istného.

(4) Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa
v roènom zúètovaní poistného za rok 2005 nezahàòa
podiel na zisku (dividenda) vyplácaný po zdanení ob-

chodnou spoloènos�ou alebo dru�stvom, alebo
obdobnou právnickou osobou v zahranièí vyplatený
a zúètovaný zamestnancovi za január 2005 a� august
2005.

(5) Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa
v roènom zúètovaní poistného za rok 2005 nezahàòa
príspevok zamestnávate¾a zamestnancovi na doplnko-
vé dôchodkové sporenie pod¾a osobitného predpisu vy-
platený a zúètovaný za január 2005 a� august 2005.

(6) V roku 2006 sa lehoty na vykonanie a podanie
roèného zúètovania ustanovujú takto:
a) lehota pod¾a § 19 ods. 1 do konca júna 2006,
b) lehota pod¾a § 19 ods. 2 do 15. mája 2006,
c) lehota pod¾a § 19 ods. 5 do 7. mája 2006,
d) lehota pod¾a § 19 ods. 10 do konca júla 2006,
e) lehota pod¾a § 19 ods. 11 do 30. septembra 2006,
f) lehota pod¾a § 19 ods. 15 do 31. augusta 2006,
g) lehota pod¾a § 19 ods. 16 do 30. septembra 2006.

(7) V roku 2006 sa lehoty na roèné prerozde¾ovanie
poistného ustanovujú takto:
a) lehota pod¾a § 27a ods. 2 do 31. augusta 2006,
b) lehota pod¾a § 27a ods. 9 do 30. septembra 2006,
c) lehota pod¾a § 27a ods. 10 do 30. novembra 2006.

(8) Konanie o pokutách zaèaté pred úèinnos�ou tohto
zákona sa dokonèí pod¾a doteraj�ích predpisov.�.

Èl. II

Zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
slu�bách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej sta-
rostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 82/2005 Z. z., zákona è. 350/2005
Z. z. a zákona è. 538/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 8 odsek 2 znie:
�(2) V�eobecnú ambulantnú starostlivos� poskytuje

poskytovate¾om urèený lekár (ïalej len �v�eobecný le-
kár�) a poskytovate¾om urèená sestra s príslu�nou od-
bornou spôsobilos�ou.�.

2. V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
�(3) V�eobecným lekárom pod¾a odseku 2 je

a) lekár so �pecializáciou v �pecializaènom odbore v�e-
obecné lekárstvo, ktorý poskytuje v�eobecnú ambu-
lantnú starostlivos� pre dospelých, a

b) lekár so �pecializáciou v �pecializaènom odbore pe-
diatria, ktorý poskytuje v�eobecnú ambulantnú sta-
rostlivos� pre deti a dorast.�.

Doteraj�ie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.

3. V § 24 ods. 4 úvodnej vete sa slová �v rozsahu vy-
�iadania� nahrádzajú slovami �v rozsahu, ktorý priamo
súvisí s úèelom vy�iadania,�.

4. Za § 48a sa vkladá § 48b, ktorý znie:

�§ 48b

(1) Ak sa vo v�eobecne záväzných právnych predpi-
soch vydaných pred úèinnos�ou tohto zákona pou�íva
pojem �praktický lekár�, rozumie sa ním v�eobecný le-
kár pod¾a § 8 ods. 3.
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(2) Ak sa vo v�eobecne záväzných právnych predpi-
soch vydaných pred úèinnos�ou tohto zákona pou�íva
pojem �praktický lekár pre dospelých�, rozumie sa ním
v�eobecný lekár pod¾a § 8 ods. 3 písm. a).

(3) Ak sa vo v�eobecne záväzných právnych predpi-
soch vydaných pred úèinnos�ou tohto zákona pou�íva
pojem �praktický lekár pre deti a dorast� alebo �doras-
tový lekár�, rozumie sa ním v�eobecný lekár pod¾a § 8
ods. 3 písm. b).�.

Èl. III

Zákon è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej sta-
rostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotné-
ho poistenia a o úhradách za slu�by súvisiace s posky-
tovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona
è. 720/2004 Z. z., zákona è. 347/2005 Z. z. a zákona
è. 538/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 3 odsek 2 znie:
�(2) Na základe verejného zdravotného poistenia sa

plne uhrádzajú aj zdravotné výkony
a) vedúce k zisteniu choroby,
b) poskytnuté pri lieèbe choroby uvedenej v Zozname

prioritných chorôb, ktorý je v prílohe è. 3.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 9 sa vypú��a.

2. V § 3 odseky 7 a 8 znejú:
�(7) Na základe verejného zdravotného poistenia sa

plne alebo èiastoène uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú
zdravotné výkony poskytnuté pri lieèbe inej ako priorit-
nej choroby uvedenej v Zozname chorôb, pri ktorých sa
zdravotné výkony plne alebo èiastoène uhrádzajú alebo
sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného po-
istenia (ïalej len �zoznam chorôb�). Iné ako prioritné
choroby sú choroby uvedené v osobitnom predpise11)
okrem prioritných chorôb (príloha è. 3). Najmenej v jed-
nej tretine chorôb uvedených v zozname chorôb sa
zdravotné výkony plne uhrádzajú na základe verejného
zdravotného poistenia, najviac v jednej �estine chorôb
uvedených v zozname chorôb sa zdravotné výkony ne-
uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia
a v ostatných chorobách uvedených v zozname chorôb
sa zdravotné výkony èiastoène uhrádzajú na základe
verejného zdravotného poistenia.

(8) Zoznam chorôb vydáva vláda Slovenskej republi-
ky nariadením.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:
�11)Príloha è. 1 zákona è. 576/2004 Z. z.�.

3. V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: �Z ka�dej
skupiny dietetických potravín, ktorých zoznam je uve-
dený v prílohe è. 5a, sa najmenej jedna dietetická po-
travina plne uhrádza na základe verejného zdravotné-
ho poistenia.�.

4. § 10 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
�(3) Vý�ka spoluúèasti poistenca sa urèí pre ka�dú

chorobu ako maximálna vý�ka úhrady poistenca za
v�etky zdravotné výkony poskytnuté pri lieèbe choro-
by.

(4) Maximálna vý�ka úhrady poistenca pod¾a odse-
ku 3 sa urèí tak, aby

a) najmenej v jednej tretine chorôb uvedených v zozna-
me chorôb sa zdravotné výkony plne uhrádzali na
základe verejného zdravotného poistenia,

b) najviac v jednej �estine chorôb uvedených v zozna-
me chorôb sa zdravotné výkony neuhrádzali na zá-
klade verejného zdravotného poistenia,

c) pri ostatných chorobách uvedených v zozname cho-
rôb vý�ka úhrady z verejného zdravotného poistenia
bola najmenej 80 % súètu úhrad za v�etky zdravotné
výkony poskytnuté pri lieèbe choroby.�.

5. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 10a

Zoznam chorôb

Vláda Slovenskej republiky v zozname chorôb pod¾a
§ 3 ods. 8 ustanoví pre ka�dú chorobu
a) spoluúèas� poistenca (§ 9 ods. 2, § 10 ods. 2 a� 4),
b) indikaèné obmedzenia, ak sa urèili kategorizáciou

choroby (§ 10 ods. 2).�.

6. V § 12 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:

�(7) Maximálna vý�ka úhrady zdravotnej pois�ovne
za �tandardnú dávku lieèiva pri liekoch z anatomicko-
-terapeuticko-chemických skupín lieèiv, ktoré nie sú
uvedené v prílohe è. 4, sa urèí tak, aby aritmetický prie-
mer podielov maximálnej vý�ky úhrady zdravotnej po-
is�ovne a maximálnej ceny lieku v lekárni bol najmenej
70 % za v�etky lieky uvedené v zozname liekov s maxi-
málnou cenou v lekárni do 1 000 Sk a najmenej 75 % za
v�etky lieky uvedené v zozname liekov s maximálnou
cenou v lekárni nad 1 000 Sk.�.

Doteraj�í odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 8.

7. Doteraj�í text § 30 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopå-
òa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

�(2) Maximálna vý�ka úhrady zdravotnej pois�ovne
za dietetickú potravinu z ka�dej skupiny dietetických
potravín (príloha è. 5a) sa urèí tak, aby najmenej jedna
dietetická potravina v ka�dej skupine dietetických po-
travín sa plne uhrádzala na základe verejného zdravot-
ného poistenia.

(3) Maximálna vý�ka úhrady zdravotnej pois�ovne
za dietetické potraviny zo skupín, ktoré nie sú uvedené
v prílohe è. 5a, sa urèí tak, aby aritmetický priemer po-
dielov maximálnej vý�ky úhrady zdravotnej pois�ovne
a maximálnej ceny dietetickej potraviny v lekárni bol
najmenej 70 % za v�etky dietetické potraviny uvedené
v zozname dietetických potravín s maximálnou cenou
v lekárni do 1 000 Sk a najmenej 75 % za v�etky diete-
tické potraviny uvedené v zozname dietetických potra-
vín s maximálnou cenou v lekárni nad 1 000 Sk.�.

8. V § 38 ods. 3 písm. a) sa na konci prvého bodu pri-
pájajú tieto slová: �ak v druhom bode nie je ustanovené
inak,�.

9. V § 38 ods. 8 sa písmeno a) dopåòa desiatym bo-
dom, ktorý znie:
�10. darca orgánov prijatý do ústavnej starostlivosti

v súvislosti s darovaním orgánov.�.
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10. V § 38 ods. 8 sa písmeno b) dopåòa jedenástym
bodom, ktorý znie:
�11. darca orgánov pri vykonávaní vy�etrení predchá-

dzajúcich darovaniu orgánov.�.

11. V § 38 ods. 10 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: �Vý�ka úhrady poistenca za slu�by
pod¾a odseku 3 nesmie by� vy��ia, ako je ustanovená
v § 38a.�.

12. Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 38a

Vý�ka úhrady

(1) Vý�ka úhrady poistenca za stravovanie a pobyt na
lô�ku poèas poskytovania ústavnej starostlivosti je naj-
viac
a) 1,5 % zo sumy �ivotného minima na jednu plnoletú

fyzickú osobu pod¾a osobitného predpisu28a) (ïalej
len �suma �ivotného minima�),
1. za ka�dý deò ústavnej starostlivosti, najviac v�ak

za 21 dní tej istej ústavnej starostlivosti u jedného
poskytovate¾a, ak ïalej nie je ustanovené inak,

2. za ka�dý deò ústavnej starostlivosti v lieèebni bez
oh¾adu na då�ku ústavnej starostlivosti,

3. za ka�dý deò ústavnej starostlivosti v prírodných
lieèebných kúpe¾och a v kúpe¾ných lieèebniach
pri indikáciách zaradených v skupine A pod¾a § 7
ods. 3 bez oh¾adu na då�ku ústavnej starostlivos-
ti,

b) 3,9 % zo sumy �ivotného minima za ka�dý deò
ústavnej starostlivosti v prírodných lieèebných kú-
pe¾och a v kúpe¾ných lieèebniach pri indikáciách za-
radených v skupine B pod¾a § 7 ods. 3 v I. a IV. kvar-
táli bez oh¾adu na då�ku ústavnej starostlivosti,

c) 5,3 % zo sumy �ivotného minima za ka�dý deò
ústavnej starostlivosti v prírodných lieèebných kú-
pe¾och a v kúpe¾ných lieèebniach pri indikáciách za-

radených v skupine B pod¾a § 7 ods. 3 v II. a III. kvar-
táli bez oh¾adu na då�ku ústavnej starostlivosti.

(2) Vý�ka úhrady poistenca
a) za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní

ambulantnej starostlivosti v elektronickej forme pri
ka�dej náv�teve [§ 38 ods. 3 písm. b)] je najviac
0,64 % zo sumy �ivotného minima,

b) za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní
ambulantnej starostlivosti v rámci lekárskej slu�by
prvej pomoci a ústavnej pohotovostnej slu�by pri
ka�dej náv�teve [§ 38 ods. 3 písm. c)] je najviac 1,7 %
zo sumy �ivotného minima,

c) za �tatistické spracúvanie lekárskeho predpisu sú-
visiace s vydaním liekov alebo dietetických potravín
predpísaných na jednom lekárskom predpise [§ 38
ods. 3 písm. d)] je najviac 0,64 % zo sumy �ivotného
minima,

d) za �tatistické spracúvanie lekárskeho poukazu sú-
visiace s vydaním zdravotníckych pomôcok predpí-
saných na jednom lekárskom poukaze [§ 38 ods. 3
písm. e)] je najviac 0,64 % zo sumy �ivotného mini-
ma,

e) za pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti [§ 38
ods. 3 písm. f)] za ka�dý deò pobytu je najviac 2,8 %
zo sumy �ivotného minima,

f) za dopravu [§ 38 ods. 3 písm. g)] za jeden kilometer
jazdy je najviac 0,085 % zo sumy �ivotného mini-
ma.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 28a znie:
�28a) § 2 písm. a) a § 5 zákona è. 601/2003 Z. z. o �ivotnom mini-

me a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skor�ích predpisov.�.

13. V prílohe è. 2 v èasti �Preventívna starostlivos�
o deti a dorast� v riadku �Vykonáva:� text znie: �lekár so
�pecializáciou v �pecializaènom odbore pediatria�.

14. V prílohe è. 2 v èasti �Preventívna starostlivos�
o dorast a dospelých� v riadku �Vykonáva:� sa slová
�v�eobecná starostlivos� o deti a dorast� nahrádzajú
slovom �pediatria�.

15. Za prílohu è. 5 sa vkladá príloha è. 5a, ktorá znie:

�Príloha è. 5a
k zákonu è. 577/2004 Z. z.
v znení zákona è. 660/2005 Z. z.

ZOZNAM SKUPÍN DIETETICKÝCH POTRAVÍN
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Kód skupiny Názov skupiny Cesta podania/

doplnok názvu

DP01A Vý�iva bez fenylalanínu s mlieènou bielkovinou p.o.

DP01A Vý�iva bez fenylalanínu do 1 roku p.o. plv.

DP01A Vý�iva bez fenylalanínu od 1 do 8 rokov p.o. plv.

DP01A Vý�iva bez fenylalanínu od 8 rokov a pri gravidite p.o. plv.

DP01B Vý�iva bez fenylalanínu a tyrozínu p.o.

DP01C Vý�iva bez leucínu, izoleucínu, valínu p.o.

DP01D Vý�iva bez metionínu p.o.

DP01E Vý�iva bez lyzínu a tryptofánu p.o.



16. V prílohe è. 6 �Indikaèný zoznam pre kúpe¾nú
starostlivos�� v tabu¾kovej èasti, v èasti �VI. Nervové
choroby� text v riadku s èíslom indikácie VI/9 znie:

17. V prílohe è. 6 �Indikaèný zoznam pre kúpe¾nú
starostlivos�� v tabu¾kovej èasti sa èas� �VI. Nervové
choroby� dopåòa novými riadkami, ktorých text znie:

Èl. IV

Zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných pois�ovniach,
doh¾ade nad zdravotnou starostlivos�ou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 719/2004 Z. z., zákona è. 353/2005 Z. z. a zákona
è. 538/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 6 sa odsek 1 dopåòa písmenom o), ktoré znie:
�o) vedie zoznam poistencov èakajúcich na poskytnutie

plánovanej zdravotnej starostlivosti (odseky 2 a�
12).�.

2. V § 6 odseky 2 a� 9 znejú:
�(2) Zdravotná pois�ovòa je povinná vytvori� a vies�
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Kód skupiny Názov skupiny Cesta podania/

doplnok názvu

DP01F Vý�iva bez leucínu p.o.

DP01G Vý�iva bez izoleucínu, metionínu, treonínu, valínu p.o.

DP01H Esenciálne AK, stopové prvky, vitamíny p.o.

DP02A �tandardné polymérne diéty p.o. sol.

DP02C Polymérne diéty s vysokým obsahom proteínov a energie p.o. sol.

DP02D Polymérne diéty s vlákninou a s vysokým obsahom proteínov a energie p.o. sol.

DP02F Diéty pre diabetikov p.o. sol.

DP02H Diéty pri ochoreniach peèene p.o. sol.

DP02K Vý�ivové doplnky, aminokyseliny, enzýmy p.o. plv poruchy
cyklu moèoviny

DP02K Vý�ivové doplnky, aminokyseliny, enzýmy p.o. plv poruchy
metabolizmu AK

DP02K Vý�ivové doplnky, aminokyseliny, enzýmy p.o. plv deficit
karnitínu�.

�B VI/13 G72.4, G72.9 Iné
myopatie.

neurológ 21 Paroxyzmálne
svalové obrny,
prejavy kardiálnej
insuficiencie.

V návrhu je nutné
uvies� výsledok
kardiologického
vy�etrenia.

C VI/14 G72.1 Alkoholická
myopatia.

neurológ 21 Paroxyzmálne
svalové obrny,
prejavy kardiálnej
insuficiencie.

Za predpokladu,
�e pacient trvale
abstinuje.
V návrhu je nutné
uvies� výsledok
kardiologického
vy�etrenia.�.

�A VI/9 G71.0-G71.3,
G71.8, G71.9

G72.0, G72.2,

G72.8

G73.4 - G73.7

Svalové dystrofie,
myotonické
poruchy a vrodené
myopatie.

Iné myopatie.

Myopatie pri
chorobách
zatriedených inde.

neurológ 21 Paroxyzmálne
svalové obrny,
prejavy
kardiálnej
insuficiencie.

V návrhu je
nutné uvies�
výsledok
kardiologického
vy�etrenia.�.



zoznam poistencov èakajúcich na poskytnutie pláno-
vanej zdravotnej starostlivosti (ïalej len �zoznam�);
plánovaná zdravotná starostlivos� je zdravotná sta-
rostlivos� iná ako neodkladná zdravotná starostli-
vos�.17)

(3) Zdravotná pois�ovòa zaradí poistenca do zozna-
mu na návrh poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti;
za dátum zaradenia sa pova�uje dátum doruèenia ná-
vrhu zdravotnej pois�ovni.

(4) Zdravotná pois�ovòa je povinná
a) vies� zoznam pod¾a jednotlivých chorôb,
b) zaraïova� poistencov do zoznamu na základe údajov

oznámených poskytovate¾om zdravotnej starostli-
vosti v poradí pod¾a dátumu a èasu doruèenia ozná-
mených údajov,

c) dodr�iava� vytvorené poradie poistencov v zozname
pod¾a jednotlivých chorôb,

d) informova� poistenca o jeho zaradení do zoznamu
alebo vyradení zo zoznamu a o jeho poradí v zozna-
me; pri vyradení zo zoznamu aj o dôvodoch vyrade-
nia,

e) predlo�i� úradu na po�iadanie pravidlá vedenia zo-
znamu, zaraïovania a vyraïovania poistencov zo zo-
znamu,

f) uverejni� na úradnej tabuli alebo na inom verejne
prístupnom mieste a na svojej internetovej stránke
pravidlá vedenia zoznamu, zaraïovania a vyraïova-
nia poistencov zo zoznamu,

g) vies� evidenciu neodkladnej zdravotnej starostlivos-
ti pod¾a jednotlivých chorôb, na ktoré vedie zoznam,

h) vies� evidenciu predpokladaných nákladov na úhra-
du plánovanej zdravotnej starostlivosti v zozname.

(5) Zdravotná pois�ovòa nesmie zaradi� do zoznamu
pod¾a odseku 2 poistenca, ktorého zdravotný stav spå-
òa kritériá na poskytnutie neodkladnej zdravotnej
starostlivosti.17) V prípade zmeny zdravotného stavu
poistenca, ktorá vy�aduje poskytnutie neodkladnej
zdravotnej starostlivosti, zdravotná pois�ovòa je povin-
ná bez zbytoèného odkladu poistenca vyradi� zo zozna-
mu.

(6) Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti je povinný
poskytova� zdravotnej pois�ovni údaje potrebné na ve-
denie zoznamu. Pri poskytovaní plánovanej zdravotnej
starostlivosti je poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti
povinný dodr�iava� poradie poistencov oznámené zdra-
votnou pois�ovòou okrem prípadov hodných osobitné-
ho zrete¾a.

(7) Zdravotná pois�ovòa kontroluje opodstatnenos�
zaradenia poistenca do zoznamu a vedenia poistenca
v zozname revíznym lekárom.

(8) Zdravotná pois�ovòa je povinná zabezpeèi� pois-
tencovi úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti
najneskôr do 12 mesiacov odo dòa zaradenia poistenca
do zoznamu pod¾a odseku 3 okrem prípadu, ak by ná-
klady na zabezpeèenie tejto plánovanej zdravotnej sta-
rostlivosti ohrozili úhradu neodkladnej zdravotnej sta-
rostlivosti.17)

(9) Zdravotná pois�ovòa je povinná úètova� na pod-
súvahových úètoch17a) a vykazova� v úètovnej závierke
v poznámkach17b) predpokladané náklady na úhradu za

plánovanú zdravotnú starostlivos� pre poistencov za-
radených v zozname do dvoch mesiacov odo dòa
zaradenia pod¾a odseku 3.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 17a a 17b znejú:
�17a) § 12 ods. 5 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení

zákona è. 561/2004 Z. z.
17b) § 17 ods. 3 písm. c) a § 18 ods. 5 zákona è. 431/2002 Z. z.

v znení zákona è. 561/2004 Z. z.�.

3. V § 6 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 a� 12,
ktoré znejú:

�(10) Zdravotná pois�ovòa je povinná vytvori� ku
dòu, ku ktorému sa tvorí úètovná závierka, technické
rezervy na úhradu za plánovanú zdravotnú starostli-
vos� pre poistencov zaradených v zozname viac ako dva
mesiace od dátumu ich zaradenia do zoznamu pod¾a
odseku 3. Technické rezervy mo�no pou�i� výhradne na
takýto úèel.

(11) Zdravotná pois�ovòa mô�e vytvori� ku dòu úè-
tovnej závierky technickú rezervu
a) na úhradu za zdravotnú starostlivos�, ktorá nebola

ku dòu úètovnej závierky uhradená,
b) na úhradu za zdravotnú starostlivosti, ktorá bola

poskytnutá ku dòu úètovnej závierky, ale do tohto
termínu nebol zdravotnej pois�ovni doruèený úètov-
ný doklad.

(12) V�eobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej
len �ministerstvo zdravotníctva�), ustanoví
a) rozsah plánovanej zdravotnej starostlivosti vedenej

v zozname,
b) podrobnosti o povinnostiach pod¾a odseku 4,
c) podrobnosti o povinnostiach poskytovate¾a zdravot-

nej starostlivosti pod¾a odseku 6,
d) podrobnosti o dôvodoch neopodstatnenosti vedenia

poistenca v zozname,
e) podrobnosti o povinnosti zdravotnej pois�ovne po-

skytova� úradu údaje o stave a zmenách v zozname,
f) podrobnosti o spôsobe tvorby a vý�ke tvorby tech-

nických rezerv,
g) ïal�ie podrobnosti o vytvorení a vedení zoznamu.�.

Doteraj�ie odseky 10 a� 13 sa oznaèujú ako odse-
ky 13 a� 16.

4. § 6a sa vypú��a.

5. V § 9 sa odsek 4 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
�c) opodstatnenos� zaradenia poistenca do zoznamu

a vedenia poistenca v zozname (§ 6 ods. 2).�.

6. V § 15 ods. 1 písm. b) sa slová �(§ 6 ods. 3)� nahrá-
dzajú slovami �(§ 6 ods. 10 a 11)�.

7. V § 16 ods. 1 písmeno g) znie:
�g) zoznam pod¾a § 6 ods. 2,�.

8. V § 16 ods. 2 písmeno g) znie:
�g) údaj o zaradení poistenca do zoznamu a vyradení po-

istenca zo zoznamu (§ 6 ods. 2),�.

9. V § 16 ods. 6 sa slová �pod¾a odseku 1 písm. f) a�
k)� nahrádzajú slovami �pod¾a odseku 1 písm. f), h) a�
k)�.

10. Doteraj�í text § 85c sa oznaèuje ako odsek 1 a do-
påòa sa odsekom 2, ktorý znie:
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�(2) Zoznam plánovaných zdravotných výkonov po-
d¾a § 6a vytvorený do 31. decembra 2005 sa pova�uje za
zoznam vytvorený pod¾a tohto zákona. Zdravotná pois-
�ovòa uvedie zoznam pod¾a prvej vety do súladu s týmto
zákonom do jedného mesiaca odo dòa úèinnosti tohto
zákona.�.

Èl. V

Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zá-
kona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., záko-
na è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z. a zákona è. 534/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V § 12 ods. 3 sa slová �zdravotné pois�ovne,� na-
hrádzajú slovami �Úrad pre doh¾ad nad zdravotnou
starostlivos�ou,�.

2. V § 17 ods. 2 sa vypú��a písmeno d) a na konci sa
pripája táto veta: �Takto zistený výsledok hospodárenia
sa upraví spôsobom ustanoveným vo v�eobecne záväz-
nom právnom predpise vydanom Ministerstvom finan-
cií Slovenskej republiky (ïalej len �ministerstvo�), ak
ide o daòovníka, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia
pod¾a odseku 1 písm. c).�.

3. V § 19 ods. 2 písm. h) piatom bode sa za slová �§ 20
ods. 14 písm. d)� vkladá èiarka a slová �§ 20 ods. 17
a 19�.

4. V § 19 ods. 3 písm. h) sa slová �§ 20 ods. 4 a� na-
hrádzajú slovami �§ 20 ods. 4,� a za slová �§ 20 ods. 14
písm. d)� sa vkladajú slová �a k poh¾adávkam pod¾a
§ 20 ods. 17, na ktoré mo�no tvori� opravnú polo�ku do
vý�ky 100 % pod¾a § 20 ods. 19�.

5. V § 20 ods. 1 sa za slová �rezervy v pois�ovníctve�
vkladá èiarka a slová �rezervy vytvárané zdravotnými
pois�ovòami93a) (odseky 16 a 18)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 93a znie:
�93a) § 2 zákona è. 581/2004 Z. z. o zdravotných pois�ovniach,

doh¾ade nad zdravotnou starostlivos�ou a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov.�.

6. V § 20 sa odsek 2 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
�f) poh¾adávkam zdravotných pois�ovní93a) (odsek 17).�.

7. § 20 sa dopåòa odsekmi 16 a� 19, ktoré znejú:
�(16) Z rezerv vytváraných zdravotnými pois�ovòami

je daòovým výdavkom aj tvorba technických rezerv
a iných rezerv na úhradu za zdravotnú starostlivos�.

(17) Z opravných polo�iek vytváraných zdravotnými
pois�ovòami93a) je daòovým výdavkom tvorba oprav-
ných polo�iek k poh¾adávkam, pri ktorých je riziko, �e
ich dl�ník úplne alebo èiastoène nezaplatí, ak ide o
a) poh¾adávky na poistnom vyplývajúce z neodvede-

ných preddavkov na poistné alebo neodvedeného
nedoplatku na poistnom,102a)

b) poh¾adávky za poskytnutú zdravotnú starostlivos�
vrátane poh¾adávok voèi tretím osobám na náhradu
vynalo�ených nákladov za poskytnutú zdravotnú

starostlivos� v dôsledku ich zavineného protiprávne-
ho konania voèi poistencom,102b)

c) poh¾adávky voèi poskytovate¾om zdravotnej starost-
livosti,

d) poh¾adávky vyplývajúce z prerozdelenia poistného
pod¾a osobitného predpisu,102c)

e) poh¾adávky na poistnom, poh¾adávky na prirá�ke
k poistnému, poh¾adávky na poplatku za nesplnenie
oznamovacej povinnosti a poh¾adávky na pokute,
ktoré vznikli pod¾a osobitného predpisu.102d)

(18) Rozsah a vý�ku tvorby technických rezerv
a iných rezerv pod¾a odseku 16, ktoré mo�no zahrnú�
do daòových výdavkov, urèí v�eobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Sloven-
skej republiky (ïalej len �ministerstvo zdravotníctva�).

(19) Tvorbu opravných polo�iek k poh¾adávkam po-
d¾a odseku 17 mo�no zahrnú� do daòových výdavkov
v rozsahu a do vý�ky ustanovenej v�eobecne záväzným
právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo zdravot-
níctva, najviac v�ak do 100 % menovitej hodnoty poh¾a-
dávky bez jej príslu�enstva.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 102a a� 102d zne-
jú:
�102a) § 17 ods. 7 a § 19 ods. 11 zákona è. 580/2004 Z. z. v znení

neskor�ích predpisov.
102b) § 9 ods. 7 zákona è. 580/2004 Z. z. v znení zákona

è. 352/2005 Z. z.
§ 42 ods. 4 písm. a) zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu
zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia a o úhradách za slu�by súvisiace
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona
è. 347/2005 Z. z.
§ 57 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdra-
votného poistenia, o zriadení V�eobecnej zdravotnej pois-
�ovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových
a obèianskych zdravotných pois�ovní v znení neskor�ích
predpisov.

102c) § 27, 27a a 28 zákona è. 580/2004 Z. z. v znení neskor�ích
predpisov.

102d) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 273/1994
Z. z. v znení neskor�ích predpisov.�.

8. § 52 sa dopåòa odsekmi 50 a� 53, ktoré znejú:
�(50) Zdaòovacie obdobie doteraj�ej zdravotnej pois-

�ovne,149) ktoré sa zaèalo pred zánikom doteraj�ej zdra-
votnej pois�ovne, sa konèí dòom predchádzajúcim dòu
zániku doteraj�ej zdravotnej pois�ovne pod¾a osobitné-
ho predpisu.150)

(51) Do základu dane zdravotnej pois�ovne93a) sa ne-
zahàòa èerpanie a rozpustenie rezerv a opravných polo-
�iek, ktoré boli vytvorené pred vznikom zdravotnej po-
is�ovne.93a)

(52) Ustanovenia § 12 ods. 3, § 19 ods. 2 písm. h) pia-
teho bodu, § 19 ods. 3 písm. h), § 20 ods. 1, § 20 ods. 2
písm. f), § 20 ods. 16 a� 19, § 52 ods. 50 a 51 v znení
úèinnom po 31. decembri 2005 sa pou�ijú pri podaní
daòového priznania po 31. decembri 2005.

(53) Zostatok technickej rezervy na mimoriadne rizi-
ká pois�ovní, ktorej tvorba nezodpovedá postupu úèto-
vania pod¾a medzinárodných �tandardov pre finanèné
výkazníctvo, sa zahrnie do základu dane rovnomerne
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poèas desiatich bezprostredne po sebe nasledujúcich
zdaòovacích období. Ak ide o pois�ovòu, ktorá vznikla
po roku 1995, zostatok rezervy na mimoriadne riziká sa
zahrnie do základu dane poèas to¾kých zdaòovacích
období, ko¾ko uplynulo od jej vzniku do 31. decembra
2005. Bez oh¾adu na uvedené sa zostatok rezervy zahr-
nie do základu dane najneskôr v zdaòovacom období do
dòa zru�enia daòovníka bez likvidácie, dòa predchá-
dzajúcemu dòu vstupu do likvidácie, ku dòu predchá-
dzajúcemu dòu vstupu do konkurzu, ku dòu zápisu

zmeny do obchodného registra pri zmene právnej for-
my, pri ktorej vzniká povinnos� poda� priznanie pod¾a
§ 41 ods. 8, a ku dòu zmeny sídla alebo miesta vedenia
mimo územia Slovenskej republiky.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 149 a 150 znejú:
�149) § 68 a� 75 zákona è. 581/2004 Z. z.

150) § 74 ods. 2 zákona è. 581/2004 Z. z.�.

Èl. VI

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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