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68
ZÁKON
z 3. februára 2005,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

níckych zariadeniach19a) v prípadoch pod¾a § 4 ods. 3
písm. a) a c)..

Èl. I

19a) Zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona è. 196/2000
Z. z., zákona è. 276/2001 Z. z., zákona è. 436/2002
Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona è. 520/2003
Z. z. a zákona è. 523/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa za slovom správy slovo a nahrádza èiarkou a za slovo celkov sa vkladajú slová
a obcí.
2. V § 11 ods. 1 sa slová písm. a) a c) nahrádzajú
slovami písm. a) a b) a slová písm. d) sa nahrádzajú
slovami písm. c).
3. V § 12 odsek 1 znie:
(1) Neprimeranú cenu nesmie dohodnú
a) predávajúci a kupujúci pri predaji alebo nákupe tovaru pri vývoze a spätnom dovoze toho istého tovaru,
na ktorý sa poskytujú dotácie zo tátneho rozpoètu
alebo prostriedky tátnych fondov,
b) predávajúci v dominantnom postavení podnikate¾a10) pri predaji tovaru..
4. V § 19 ods. 1 sa za slová vyie územné celky,
vkladá slovo obce,.
5. V § 19 ods. 2 sa za slová vyie územné celky
vkladajú slová alebo obce.
6. V § 20 odsek 1 znie:
(1) Pôsobnos v oblasti cien vykonávajú tieto cenové
orgány:
a) ministerstvo,
b) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
c) iný orgán tátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný
predpis,18a)
d) vyí územný celok,
e) obec,
f) správy finanènej kontroly,12)
g) Slovenská obchodná inpekcia.19).
7. V § 20 odsek 3 znie:
(3) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
vykonáva pôsobnos pod¾a odseku 2 písm. b) a h) v oblasti cien výrobkov, sluieb a výkonov v zdravotníctve
a v oblasti cien nájmu nebytových priestorov v zdravot-

Poznámka pod èiarou k odkazu 19a znie:

8. V § 20 sa vypúa odsek 4. Doterají odsek 5 sa
oznaèuje ako odsek 4.
9. V § 20 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Obce
a) urèujú maximálne ceny mestskej pravidelnej dopravy osôb a
b) vykonávajú cenovú kontrolu a uskutoèòujú konanie
vo veciach poruenia cenovej disciplíny, ak ide o ich
rozhodnutia o regulácii cien..
10. V § 20 ods. 7 sa slová odsekoch 2 a 5 nahrádzajú slovami odsekoch 2 a 5.
11. Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý znie:
§ 23b
(1) Konania o poruení cenovej disciplíny zaèaté pred
1. marcom 2005 dokonèia cenové kontrolné orgány
v rozsahu svojej pôsobnosti pod¾a pravidiel platných do
28. februára 2005.
(2) Cenové kontrolné orgány vykonávajú od 1. marca
2005 kontrolu v rozsahu kompetencií ustanovených
v § 20 ods. 2 a 5 a pod¾a § 11 ods. 2 aj za obdobie pred
1. marcom 2005..
12. Za § 24a sa vkladá § 24b, ktorý znie:
§ 24b
Zruuje sa výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 22. decembra 2003
è. V-1/2003 o regulácii cien nájmu bytov (oznámenie
è. 4/2004 Z. z.)..
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 78/1992 Zb. o daòových poradcoch a Slovenskej komore daòových poradcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 101/1995 Z. z. a zákona Ná-
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rodnej rady Slovenskej republiky è. 378/1996 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 17 ods. 2 sa vypúa druhá veta.

Strana 611

2. V § 23 ods. 5 písm. s) sa na konci pripájajú tieto
slová: a na spracovanie údajov pod¾a poiadavky ministerstva súvisiacich s plnením úloh ministerstva vo
vzahu k Európskej komisii.

2. Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

3. V § 103 ods. 9 sa slovo zaplatia nahrádza slovami
majú zaplatenú.

§ 33a

Èl. V

Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej
republiky è. 506/1992 Zb. o odmenách daòových poradcov a o výke úhrady za odbornú skúku a za vydanie osvedèenia v znení vyhláky è. 35/1996 Z. z. a vyhláky è. 113/1997 Z. z..
Èl. III
Zákon è. 136/ 2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súae a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej
rady è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev
a ostatných ústredných orgánov tátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 465/2002 Z. z. a zákona è. 204/2004 Z. z. sa
dopåòa takto:
V § 8 ods. 2 písm. a) sa za slovo neprimeraných
vkladajú slová cien alebo iných neprimeraných.
Èl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 165/1993 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 253/1993 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 187/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 367/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 386/1996 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 219/1999 Z. z., zákona
è. 367/1999 Z. z., zákona è. 240/2000 Z. z., zákona
è. 493/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 233/2002 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z., zákona
è. 526/2002 Z. z., zákona è. 114/2003 Z. z., zákona
è. 609/2003 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 350/2004 Z. z., zákona
è. 443/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z. a zákona
è. 679/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 2 a 4 sa slová Bratislava nahrádzajú
slovami Bratislava I.

Zákon è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici a o zmene 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. a zákona
è. 747/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 1 písm. s) sa za slovami cezhranièných
prevodov vypúa èiarka a slová vedenia centrálneho
registra majetku tátu.
2. V § 6 ods. 1 písmená t) a u) znejú:
t) spolupracuje s ministerstvom pri zabezpeèení budovania informaèného systému tátnej pokladnice,
u) spolupracuje s ministerstvom pri tvorbe stratégie
systému tátnej pokladnice a pri koordinácii èinností ïalieho budovania systému tátnej pokladnice,.
3. V § 6 sa odsek 1 dopåòa písmenom zb), ktoré znie:
zb) vydáva po dohode s ministerstvom metodické
usmernenia pre správcov majetku tátu v oblasti
vedenia centrálneho registra majetku tátu..
4. V § 18 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) ïalie informácie pod¾a poiadaviek ministerstva..
5. Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý znie:
§ 23b
Klient pod¾a § 2 ods. 2 písm. a) a b), ktorým je zdravotnícke zariadenie,33) môe v rokoch 2005 a 2006 postupova pod¾a § 2 ods. 2 písm. l)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 33 znie:

33) § 7 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov..

Èl. VI
Zákon è. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu
a o zmene a doplnení zákona è. 467/2002 Z. z. o výrobe
a uvádzaní liehu na trh v znení zákona è. 211/2003 Z. z.
v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákona è. 632/2004
Z. z. a zákona è. 633/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 51 ods. 44 sa slová 1. mája 2005 nahrádzajú
slovami 31. decembra 2005.
Èl. VII
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., záko-
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na è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z. a zákona
è. 659/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 52 ods. 40 sa vypúajú slová § 24 ods. 1
písm. a),.

Èiastka 32

Èl. VIII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. marca 2005 s výnimkou èl. I bodu 12, ktorý nadobúda úèinnos 1. júla
2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.

Èiastka 32

Zbierka zákonov è. 69/2005

Strana 613

69
ZÁKON
zo 4. februára 2005,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z.
o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 251/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z., zákona è. 353/1997 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 73/1998 Z. z., zákona
è. 256/1998 Z. z., zákona è. 116/2000 Z. z., zákona
è. 323/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 48/2002 Z. z., zákona
è. 182/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 155/2003 Z. z., zákona è. 166/2003 Z. z., zákona
è. 458/2003 Z. z. a zákona è. 537/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: (ïalej len urèená osoba).
2. V § 2 ods. 1 písm. g) sa za slovo vládou vkladajú
slová (ïalej len urèený objekt).
3. V § 2 ods. 1 písm. n) sa za slová kriminalisticko-expertíznu vkladajú slová a znaleckú.
4. V poznámke pod èiarou k odkazu 3 sa citácie zákon è. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu obèanov, zákon è. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive
v znení zákona è. 49/1990 Zb., zákon è. 123/1992 Zb.
o pobyte cudzincov na území Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky nahrádzajú citáciami zákon
è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon
è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

DRUHÁ HLAVA
VYETROVANIE A SKRÁTENÉ VYETROVANIE
§7
(1) Vyetrovate¾ vo vyetrovaní a policajný orgán
v skrátenom vyetrovaní sú vo veciach, ktoré vyetrujú,
procesne samostatní a sú viazaní iba ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými veobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami,
ktorými je Slovenská republika viazaná, a v rozsahu
ustanovenom Trestným poriadkom aj pokynmi a príkazmi prokurátora a súdu.
(2) Vyetrovate¾ vo vyetrovaní a policajný orgán
v skrátenom vyetrovaní sú vo veciach, ktoré vyetrujú, oprávnení vyadova od sluieb Policajného zboru
v súlade so zákonmi a inými veobecne záväznými
právnymi predpismi vykonanie úkonov a opatrení nevyhnutných pre vyetrovanie, ktoré vzh¾adom na ich
povahu nemôu vykona sami..
7. V § 11 ods. 1 písmeno d) znie:
d) bezpeènos urèených osôb a ochranu urèených objektov,.
8. V § 17 ods. 1 sa za slovo priestupku vkladajú slová alebo správneho deliktu a na konci sa pripájajú
tieto slová: alebo, ak ide o objasòovanie priestupku,
na spísanie záznamu alebo zápisnice do správy o výsledku objasòovania priestupku.
9. Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 17b
Oprávnenie na predvedenie osoby na základe
doiadania
(1) Policajt je oprávnený predvies osobu na základe
doiadania súdu, orgánu èinného v trestnom konaní,
správneho orgánu alebo iného orgánu pod¾a osobitných predpisov.8a)

4a) Napríklad § 105 a 111 Trestného poriadku..

(2) O predvedení policajt spíe úradný záznam, v ktorom uvedie osobné údaje pod¾a § 76a ods. 8, dôvod
predvedenia, ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého bola osoba predvedená, a èas obmedzenia
osobnej slobody predvedenej osoby. Prevzatie predvedenej osoby s uvedením miesta a èasu potvrdí doiadajúci orgán na úradnom zázname..

6. Druhá hlava vrátane nadpisu znie:

8a) Napríklad § 52 Obèianskeho súdneho poriadku v znení ne-

5. V § 4 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ktorý vykonáva odbornú èinnos a znaleckú èinnos pod¾a osobitných predpisov.4a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:
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skorích predpisov, § 90 ods. 3 a § 98 Trestného poriadku
v znení neskorích predpisov, § 42 zákona è. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích
predpisov..

osôb pod¾a odseku 1, je prevádzkovate¾ a sprostredkovate¾ informaèného systému povinný to vopred
prerokova so slubou ochrany urèených osôb..

10. V poznámke pod èiarou k odkazu 9 sa citácie zákon è. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní
do zahranièia, zákon è. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov
na území Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky
nahrádzajú citáciami zákon è. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorích predpisov, zákon
è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

11b) § 4 ods. 1 písm. f) zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona è. 602/2003 Z. z.
11ba
) § 4 ods. 2 a 3 zákona è. 428/2002 Z. z. v znení zákona
è. 602/2003 Z. z.
11bb
) § 4 ods. 1 písm. a) zákona è. 428/2002 Z. z. v znení zákona
è. 602/2003 Z. z.
11bc
) Zákon è. 428/2002 Z. z. v znení zákona è. 602/2003 Z. z.
11bd
) Napríklad Trestný poriadok..

Poznámky pod èiarou k odkazom 11b, 11ba, 11bb,
11bc a 11bd znejú:

11. Za § 19 sa vkladá § 20, ktorý vrátane nadpisu
znie:

16. V § 29a ods. 4 sa za slovo polície vkladajú slová
a sluby kriminálnej polície.

§ 20

17. V poznámke pod èiarou k odkazu 11f sa citácia
§ 38 ods. 3 zákona è. 21/1992 Zb. o bankách nahrádza
citáciou § 91 ods. 4 písm. g) zákona è. 483/2001 Z. z.
o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnenie poui sluobného psa na pachové práce
(1) Policajt je pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona oprávnený poui sluobného psa na pachové
práce najmä pri sledovaní stopy osoby, vyh¾adávaní
osôb a vecí a identifikácii osôb a vecí.
(2) Odoberanie pachovej stopy z osoby mono vykona, len ak ide o osobu, ktorá je podozrivá zo spáchania
trestného èinu.
(3) Policajt je pri pouívaní sluobného psa na pachové práce povinný postupova tak, aby osobe nebola
spôsobená ujma na zdraví, nebola poniovaná jej ¾udská dôstojnos a boli dodrané základné hygienické
pravidlá..
12. V § 21 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ak je
zaistenou vecou vozidlo, ktoré má neoprávnene pozmenený identifikátor vozidla, a vozidlo sa nedá identifikova pod¾a skrytých identifikátorov, spracuje policajt
návrh na jeho vyradenie z príslunej evidencie..
13. V poznámke pod èiarou k odkazu 11 sa citácia
Zákon è. 174/1950 Zb. o drabách mimo exekúcie
v znení zákona è. 513/1991 Zb. nahrádza citáciou Zákon è. 527/2002 Z. z. o dobrovo¾ných drabách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok)
v znení neskorích predpisov..
14. V § 25 ods. 1 sa vypúajú slová [§ 2 ods. 1
písm. f)].
15. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 25a
Oprávnenie zakáza sprístupòovanie, poskytovanie
a zverejòovanie osobných údajov urèených osôb
(1) Policajt sluby ochrany urèených osôb je oprávnený zakáza sprístupòovanie, poskytovanie a zverejòovanie osobných údajov11b) urèených osôb a ich blízkych
osôb z informaèných systémov prevádzkovate¾ov
a sprostredkovate¾ov,11ba) ktorí spracúvajú11bb) osobné
údaje pod¾a osobitného predpisu.11bc)
(2) Ak je potrebné na základe osobitného zákona )
sprístupni, poskytnú alebo zverejni osobné údaje
11bd

18. V § 30 sa slovo Policajt nahrádza slovami Urèený policajt.
19. V § 38a ods. 2 sa vypúajú slová ,ktoré sú na
tento úèel oprávnené vyui aj sluobného psa na pachové práce.
20. V poznámke pod èiarou k odkazu 18ab sa citácia
§ 19 ods. 4 zákona è. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. nahrádza citáciou Zákon è. 215/2004 Z. z.
o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
21. V § 40 ods. 1 v druhej vete za slovom intitúcií
sa slovo a nahrádza èiarkou a za slovo samosprávy
sa vkladajú slová a v informaèných systémoch iných
právnických osôb alebo fyzických osôb podnikate¾ov,
v tretej vete za slovom intitúcií sa slovo a nahrádza
èiarkou a za slovo samosprávy sa vkladajú slová
a iné právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia.
22. V poznámke pod èiarou k odkazu 18d sa citácia
zákon è. 230/1992 Zb. o Federálnej elezniènej polícii
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 61/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 282/1995 Z. z. nahrádza citáciou zákon
è. 57/1998 Z. z. o elezniènej polícii v znení neskorích
predpisov.
23. V § 42 odsek 2 znie:
(2) Policajt je ïalej oprávnený umiestni do cely aj
osobu, ak
a) je zadraná,
b) je zatknutá na základe príkazu na zatknutie, medzinárodného zatýkacieho rozkazu alebo európskeho
zatýkacieho rozkazu,
c) je prevzatá policajtom na vykonanie procesných úkonov z väzby, z výkonu trestu odòatia slobody alebo
d) má by dodaná do väzby alebo do výkonu trestu odòatia slobody..
24. § 47 sa vypúa.
25. V poznámke pod èiarou k odkazu 19 sa citácia
Zákon è. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorích
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predpisov. nahrádza citáciou Zákon è. 153/2001 Z. z.
o prokuratúre v znení zákona è. 458/2003 Z. z..

vom zákona odkaz 27 nahrádza odkazom 11bc a poznámka pod èiarou k odkazu 27 sa vypúa.

26. V § 50 ods. 1 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
d) spútavací opasok,
e) spútavacie popruhy,.

36. V § 69 ods. 4 sa vypúajú slová z informaèných
systémov27a).

Doterajie písmená d) a o) sa oznaèujú ako písmená
f) a r).
27. Nadpis pod § 52 znie: Pouitie pút a spútavacieho opasku.
28. V § 52 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) pri vykonávaní policajných prevozov cudzincov cez
územie Slovenskej republiky na tátnu hranicu susedného tátu..
29. § 52 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Policajt je oprávnený poui spútavací opasok na
úèely uvedené v odsekoch 1 a 2, ak je podozrenie, e pouitie pút môe by neúèinné..
30. Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 52a
Pouitie spútavacích popruhov
(1) Policajt je oprávnený poui spútavacie popruhy,
ak osoba umiestnená v cele neovláda svoje konanie.
(2) Po celý èas pouitia spútavacích popruhov musí
by osoba umiestnená v cele pod kontrolou policajta,
ktorý musí dba, aby nedolo k narueniu krvného obehu spútanej osoby..
31. V § 53 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) na zaistenie svojej bezpeènosti alebo bezpeènosti
inej osoby pri policajných prevozoch cudzincov cez
územie Slovenskej republiky na tátnu hranicu susedného tátu..
32. V poznámke pod èiarou k odkazu 23 sa citácia Vyhláka Federálneho ministerstva vnútra è. 99/1989 Zb.
o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách
(pravidlá cestnej premávky) v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou Zákon Národnej rady Slovenskej
republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných
komunikáciách v znení neskorích predpisov..
33. V poznámke pod èiarou k odkazu 24 sa citácia
Napr. vyhláka Federálneho ministerstva vnútra
è. 99/1989 Zb., vyhláka Federálneho ministerstva dopravy è. 344/1991 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpeènosti na vnútrozemských vodných cestách Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
nahrádza citáciou Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. v znení neskorích
predpisov..
34. V § 61 ods. 2 sa slová písm. o) nahrádzajú slovami písm. r).
35. V § 69 ods. 1, § 69f a § 76a ods. 1, 5 a 8 sa nad slo-

37. V § 69 ods. 6 sa vypúajú slová z informaèných
systémov.
38. V § 69a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Policajný zbor je oprávnený spracúva osobitné kategórie
osobných údajov aj o osobách urèitej komunity, ktoré
spáchali trestný èin, ak sa hromadne vyskytujú trestné
èiny páchané osobami tejto komunity..
39. V poznámke pod èiarou k odkazu 27c sa citácia
§ 8 ods. 1 a ods. 2 písm. b) zákona è. 52/1998 Z. z. nahrádza citáciou § 8 a 9 zákona è. 428/2002 Z. z. v znení
zákona è. 602/2003 Z. z..
40. V § 70 ods. 1 sa slová vojakov v èinnej slube a
nahrádzajú slovami profesionálnych vojakov, vojakov
povinnej vojenskej sluby a.
41. V § 70 ods. 2 sa vypúajú slová § 33 ods. 1,
a slovo 61 sa nahrádza slovom 61b.
42. V § 76a odsek 1 znie:
(1) Policajný zbor je v rozsahu potrebnom na plnenie
svojich úloh oprávnený iada poskytovanie informácií
a osobných údajov od prevádzkovate¾a, ktorý spracúva
osobné údaje, a od sprostredkovate¾a, ktorý spracúva
osobné údaje,11ba) a to na jeho náklady; tento je povinný
písomnej iadosti Policajného zboru bez zbytoèného
odkladu vyhovie, ak mu v tom nebránia dôvody ustanovené osobitnými predpismi..
Poznámky pod èiarou k odkazom 28a a 28b sa vypúajú.
43. V poznámke pod èiarou k odkazu 28c sa citácia
§ 5 ods. 3 zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách. nahrádza citáciou § 5 ods. 2 zákona
è. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách..
44. V § 76a ods. 3 v prvej vete sa slová zaisujú telekomunikaènú èinnos,28h) nahrádzajú slovami poskytujú
elektronické komunikaèné siete a elektronické komunikaèné sluby,28h), slová telekomunikaènej sluby28i) sa
nahrádzajú slovami elektronickej komunikaènej
sluby28i) a v druhej vete sa slová zaisujú telekomunikaènú èinnos nahrádzajú slovami poskytujú elektronické komunikácie.
Poznámky pod èiarou k odkazom 28h a 28i znejú:

28h) § 1 zákona è. 610/2003 Z. z.
28i
) § 5 a § 55 ods. 1 písm. b) a c) zákona è. 610/2003 Z. z..

45. V § 76a ods. 4 druhá veta znie: O skutoènostiach
pod¾a prvej vety je prevádzkovate¾, ktorý spracúva
osobné údaje, a sprostredkovate¾, ktorý spracúva
osobné údaje,11ba) povinný zachováva mlèanlivos..
46. V § 76a ods. 5 sa slová Prevádzkovate¾ alebo
sprostredkovate¾ informaèných systémov vedených na
základe osobitného zákona27) nahrádzajú slovami Prevádzkovate¾, ktorý spracúva osobné údaje, a sprostredkovate¾, ktorý spracúva osobné údaje,11ba) spracúvané
na základe osobitného zákona.
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47. V § 80 ods. 4 sa slová chránenej osoby nahrádzajú slovami urèenej osoby.
48. § 80 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ustanoveniami odsekov 1 a 4 nie sú dotknuté
ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných skutoèností.18ab).
49. Za § 81 sa vkladá § 81a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 81a
Stravovanie osoby, ktorej bola obmedzená
osobná sloboda
(1) Stravovanie predvedenej osoby, zaistenej osoby
alebo osoby umiestnenej v cele pod¾a tohto zákona, alebo zatknutej osoby, zadranej osoby, predvedenej osoby, osoby, ktorá má by dodaná do väzby alebo do výkonu trestu odòatia slobody, alebo odovzdanej osoby
pod¾a osobitných predpisov28k) sa zabezpeèuje pod¾a
miestnych podmienok a v príslunom èase v súlade
so zásadami správnej výivy a s prihliadnutím na vek,
zdravotný stav a náboenské vyznanie takejto osoby.
Prvýkrát sa strava takejto osobe poskytne, ak obmedzenie jej osobnej slobody prekroèí es hodín. Ak obmedzenie osobnej slobody netrvá dlhie ako es hodín,
stravovanie sa zabezpeèuje, iba ak si to vyaduje zdravotný stav tejto osoby alebo vek takejto osoby, alebo iná
vána okolnos, ktorá je policajtovi známa.
(2) Výdavky na stravovanie hradí osoba, ktorej bola
strava poskytnutá; ak to jej aktuálne pomery nedovo¾ujú, výdavky na stravovanie znáa tát. Ak takáto osoba
odmietne poskytnutie stravy, policajt o tom spíe úradný záznam, v ktorom uvedie aj dôvod odmietnutia stravy, a v prítomnosti iného policajta predloí úradný záznam na podpis osobe, ktorá poskytnutie stravy
odmietla. Ak takáto osoba odmietne aj podpísanie
úradného záznamu o odmietnutí stravy, túto skutoènos zaznamenajú policajti v úradnom zázname a predloia ho svojmu nadriadenému.
(3) Hornú hranicu výdavkov na stravovanie vrátane
pouitého materiálu, ktoré znáa tát, a ïalie podrobnosti o stravovaní vrátane spôsobu zabezpeèovania
stravovania ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..
Poznámka pod èiarou k odkazu 28k znie:

28k) Napríklad Trestný poriadok v znení neskorích predpisov,
zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 57/1998 Z. z. o elezniènej polícii v znení neskorích predpisov, zákon è. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justiènej
stráe v znení neskorích predpisov, zákon è. 139/2002 Z. z.
o rybárstve v znení neskorích predpisov..

Èl. II
Zákon è. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona è. 716/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 55 odsek 3 znie:
(3) Predmet telekomunikaèného tajomstva mono
sprístupni úradu a osobe, ktorej sa týka, jej oprávneným zástupcom alebo právnym nástupcom; za podmienok ustanovených osobitnými predpismi25) sa predmet
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telekomunikaèného tajomstva sprístupní tátnemu orgánu, ktorý v rozsahu ustanovenom osobitnými
predpismi plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpeènosti tátu, obrany
tátu, ako aj ozbrojeným bezpeènostným zborom
a ozbrojeným zborom pri plnení úloh ochrany verejného
poriadku a objasòovaní protiprávneho konania a orgánom èinným v trestnom konaní na úèel zisovania, vyetrovania a stíhania trestných èinov alebo neoprávneného
pouívania telekomunikaèného zariadenia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 25 znie:

25) Zákon è. 166/2003 Z. z.
§ 88 ods. 9 a 10 Trestného poriadku..

Èl. III
Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 408/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z. a zákona
è. 606/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 2 sa dopåòa písmenom h) ktoré znie:
h) prihraniènou dopravou preprava osôb medzinárodnou autobusovou linkou premávajúcou v pásme do 20 km od tátnej hranice.2a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 2 ods. 1 zákona è. 298/1999 Z. z. o správe tátnych hraníc
v znení zákona è. 515/2003 Z. z..

2. V § 5 ods. 7 sa slovo alebo nahrádza èiarkou a za
slovo priestore sa vkladajú slová a na obèanov vajèiarskej konfederácie.
3. V § 6 ods. 4 sa za slová odseku 1 alebo 2 vkladajú
slová alebo ktorému bol odopretý vstup orgánmi iného
tátu alebo bola iným dopravcom odmietnutá jeho preprava [§ 51 ods. 2 písm. b) a c)].
4. V § 23 ods. 2 sa za slová odseku 1 vkladajú slová
písm. a) a c).
5. V § 24 odsek 4 znie:
(4) Cudzinec, ktorý zastupuje alebo pracuje pre zahranièného investora v Slovenskej republike a zároveò
je obèanom èlenského tátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, manel alebo diea tohto cudzinca mladie ako 21 rokov môe poda iados o udelenie povolenia na prechodný pobyt osobne aj na
policajnom útvare v Slovenskej republike..
6. § 51 vrátane nadpisu znie:
§ 51
Povinnosti dopravcu
(1) Dopravca, ktorý vykonáva prepravu osôb vzdunou alebo vodnou cestou na územie Slovenskej republiky, nesmie dopravi na hranièný priechod cudzinca,
ktorý nemá doklady potrebné na vstup pod¾a § 3 ods. 1.
Táto povinnos sa vzahuje aj na dopravcu, ktorý prepravuje osoby na pravidelných medzinárodných autobusových linkách, okrem prihraniènej dopravy.
(2) Dopravca, ktorý dopraví cudzinca na hranièný
priechod, je povinný ho bezodkladne dopravi spä do
tátu, z ktorého bol prepravený, alebo do tátu, ktorý
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mu vydal cestovný doklad, s ktorým pricestoval, alebo
do akéhoko¾vek iného tátu, kde je zabezpeèené jeho
prijatie, v prípadoch, ak
a) bol cudzincovi odopretý vstup na územie Slovenskej
republiky (§ 6 ods. 1 a 2),
b) cudzinec vykonal tranzit cez územie Slovenskej republiky a orgány iného tátu mu odopreli vstup na
svoje územie a vrátili ho na územie Slovenskej republiky alebo
c) iný dopravca, ktorý mal cudzinca prepravi do iného
tátu, odmietol vykona jeho prepravu.
(3) Ak dopravca nemôe splni povinnos uvedenú
v odseku 2, je povinný bezodkladne zabezpeèi náhradnú prepravu cudzinca a nies jej náklady, alebo ak bezprostredná náhradná preprava nie je moná, prevzia
zodpovednos za náklady na pobyt a návrat cudzinca.

Strana 617

9. V § 77 odsek 2 znie:
(2) Za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. a) uloí
policajný útvar pokutu od 120 000 Sk do 150 000 Sk za
kadého dopraveného cudzinca..
10. V § 77 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Pri urèení výky pokuty sa prihliada na závanos, dåku trvania a následky protiprávneho konania a na prípadné
opakované poruenie povinnosti alebo na to, èi bolo poruených viac povinností..
11. V prílohe sa odsek 1 dopåòa desiatym bodom,
ktorý znie:
10. Smernica Rady è. 2001/51/ES z 28. júna 2001
doplòujúca ustanovenia èlánku 26 Dohovoru vykonávajúceho Schengenskú dohodu zo 14. júna 1985, Ú. v. ES
L 187, uverejnená 10. júla 2001, s. 0045  0046..

(4) Za cudzinca pod¾a odsekov 1 a 3 sa nepovauje
obèan Európskeho hospodárskeho priestoru..

Èl. IV

7. Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 430/2002 Z. z.,
zákona è. 510/2002 Z. z., zákona è. 165/2003 Z. z., zákona è. 603/2003 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 554/2004 Z. z. a zákona è. 747/2004 Z. z. sa dopåòa
takto:

§ 63a
Stravovanie zaisteného cudzinca
(1) Stravovanie zaisteného cudzinca sa zabezpeèuje
pod¾a miestnych podmienok a v príslunom èase v súlade so zásadami správnej výivy a s prihliadnutím na
vek, zdravotný stav a náboenské vyznanie takéhoto
cudzinca; prvýkrát sa strava takémuto cudzincovi poskytuje, ak zaistenie prekroèí es hodín. Ak zaistenie
netrvalo dlhie ako es hodín, stravovanie sa nezabezpeèuje okrem prípadu, ak treba prihliada na zdravotný stav a vek takéhoto cudzinca alebo inú vánu okolnos, ktorá je policajtovi známa.
(2) Ak zaistený cudzinec odmietne poskytnutie stravy, policajt o tom spíe úradný záznam, v ktorom uvedie aj dôvod odmietnutia stravy, o èom zaisteného cudzinca bezprostredne pouèí v jazyku, ktorému
rozumie, a v prítomnosti iného policajta predloí úradný záznam na podpis cudzincovi, ktorý poskytnutie
stravy odmietol. Ak takýto cudzinec odmietne aj podpísanie úradného záznamu o odmietnutí stravy, túto
skutoènos zaznamenajú policajti v úradnom zázname
a predloia ho svojmu nadriadenému.
(3) Výdavky na stravovanie uhrádza cudzinec, ktorému bola strava poskytnutá; ak mu to jeho aktuálne pomery nedovo¾ujú, výdavky na stravovanie znáa tát.
Ak bol cudzinec zaistený pre potreby výkonu jeho administratívneho vyhostenia, pri úhrade výdavkov na
stravovanie sa postupuje pod¾a § 60.
(4) Hornú hranicu výdavkov na stravovanie vrátane
pouitého materiálu, ktoré znáa tát, a ïalie podrobnosti o stravovaní vrátane spôsobu zabezpeèovania
stravovania ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra..
8. V § 77 ods. 1 písmeno a) znie:
a) dopravca, ktorý poruil povinnos ustanovenú v § 51
ods. 1,.

Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý znie:
38a
(1) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
vypracova analýzu rizík súvisiacich s bezpeènosou
prevádzkových priestorov, v ktorých sa uskutoèòuje
styk s klientmi a súèasne manipulácia s peòanou hotovosou.
(2) Banka a poboèka zahraniènej banky sú povinné
priestory, v ktorých sa uskutoèòuje styk s klientmi
a súèasne manipulácia s peòanou hotovosou, zabezpeèi
a) zabezpeèovacím systémom a poplachovým systémom a napoji ich na stredisko registrovania poplachov Policajného zboru, na poplachový systém prevádzkovaný súkromnou bezpeènostnou slubou,
obecnou políciou alebo vlastnou ochranou alebo zabezpeèi tieto priestory fyzickou ochranou,
b) kamerovým monitorovacím bezpeènostným systémom s 24-hodinovým záznamom v kvalite, ktorá
umoòuje rozlíenie osoby,
c) ïalími bezpeènostnými opatreniami, ktoré sú potrebné na základe analýzy rizík pod¾a odseku 1.
(3) Banka a poboèka zahraniènej banky sú ïalej povinné
a) prerokova s útvarom Policajného zboru analýzu rizík pod¾a odseku 1 a bezpeènostné opatrenia pod¾a
odseku 2,
b) Policajnému zboru na jeho poiadanie poskytova
záznamy a údaje získané zariadeniami pod¾a odseku
2 písm. b) na úèely plnenia úloh Policajného zboru.
(4) Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska
a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, sa ustanoví obsah a rozsah analýzy rizík pod¾a
odseku 1, èo sa rozumie pod bezpeènostnými opatre-

Strana 618

Zbierka zákonov è. 69/2005

Èiastka 32

niami pod¾a odseku 2, a poiadavky na tieto bezpeènostné opatrenia..

4. V § 88 ods. 1 sa suma 10 000 Sk nahrádza sumou
15 000 Sk.

Èl. V

5. V § 107 odsek 6 znie:
(6) V Slovenskej informaènej slube sa ustanovenie
odseku 3 neuplatòuje..

Zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov
Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby,
Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení zákona è. 58/1999 Z. z.,
zákona è. 181/1999 Z. z., zákona è. 356/1999 Z. z., zákona è. 224/2000 Z. z., zákona è. 464/2000 Z. z., zákona è. 241/2001 Z. z., zákona è. 98/2002 Z. z., zákona
è. 328/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 659/2002 Z. z., zákona è. 212/2003 Z. z., zákona
è. 178/2004 Z. z., zákona è. 201/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 727/2004 Z. z. a zákona è. 732/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 34 ods. 2 sa vypúajú slová dosiahol vek 24
rokov,.
2. V § 34 ods. 3 sa za slovom sluby vypúa èiarka
a slová spåòa vek 24 rokov.
3. V § 34 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 7,
ktoré znejú:
(5) Vyetrovate¾ èakate¾ vykonáva èakate¾skú prax
pod¾a plánu prípravy èakate¾skej praxe.
(6) Vyetrovate¾ èakate¾ môe vykonáva skrátené
vyetrovanie. Vyetrovate¾ èakate¾ môe vykonáva aj
èinnosti vo vyetrovaní v rozsahu, ktorý ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(7) Ustanovenia odsekov 5 a 6 sa vzahujú aj na vyetrovate¾a èakate¾a, ktorého èakate¾ská prax je skrátená pod¾a odseku 4..
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 8.

Èl. VI
Zákon è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných
komunikáciách v znení zákona è. 359/2000 Z. z., zákona è. 405/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 381/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 73/2002 Z. z., zákona
è. 396/2002 Z. z., zákona è. 660/2002 Z. z., zákona
è. 247/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 450/2003 Z. z., zákona, è. 510/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 121/2004 Z. z. a zákona
è. 174/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V § 91 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Okresný
dopravný inpektorát rozhodne o vyradení vozidla
z evidencie aj na návrh prísluného orgánu,35aa) ak má
vozidlo neoprávnene pozmenený identifikátor vozidla
a vozidlo sa nedá identifikova pod¾a skrytých identifikátorov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 35aa znie:

35aa) § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích
predpisov..

Èl. VII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2005 okrem
èl. IV, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2006,
a 4. bodu v èl. V, ktorý nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia tohto zákona.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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70
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 11 ods. 1, § 20 ods. 1 a 2 a § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov
opatrenie zo 16. februára 2005 è. 01/R/2005, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 9. decembra 2003 è. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky (oznámenie è. 566/2003 Z. z.) v znení neskorích predpisov.
Opatrením sa mení rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyích územných celkov, pri ktorom sa uplatòujú
maximálne ceny.
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. marca 2005.
Opatrenie bude uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 2/2005 a mono doò nazrie na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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