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85
ZÁKON
zo 4. februára 2005
o politických stranách a politických hnutiach

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS

§5
Register strán

§1

(1) Register strán je verejný zoznam, do ktorého sa
zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa vzniku strany, zmeny zapísaných údajov a údaje týkajúce
sa zruenia a zániku strany.

Tento zákon ustanovuje podmienky vzniku politickej
strany a politického hnutia (ïalej len strana), register
strán, podmienky zániku strany, práva a povinnosti
strany, hospodárenie a financovanie strany, sankcie za
nesplnenie povinností.

(2) Súèasou registra strán je zbierka listín, ktorá obsahuje návrhy na zaèatie konania pod¾a tohto zákona
vrátane zákonom ustanovených dokladov, rozhodnutia
ministerstva, rozhodnutia prísluných súdov a ïalie
doklady a listiny, ktoré sú strany povinné predloi ministerstvu pod¾a tohto zákona.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§2
Strana nesmie svojimi stanovami, svojím programom alebo èinnosou poruova Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné
zmluvy.
§3
(1) Právo voli a by volený do orgánov strany má tátny obèan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na
území Slovenskej republiky (ïalej len obèan), ktorý
v deò volieb do orgánov strany dovàil 18 rokov veku
a má spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu.
(2) Èlenom prípravného výboru strany (ïalej len prípravný výbor), tatutárnym orgánom strany alebo èlenom tatutárneho orgánu strany môe by obèan, ktorý dovàil 18 rokov veku a má spôsobilos na právne
úkony v plnom rozsahu.
DRUHÁ ÈAS
ZALOENIE STRANY, REGISTER STRÁN
A VZNIK STRANY
§4
Zaloenie strany
(1) Obèania majú právo zaloi stranu a zdruova sa
v nej.
(2) Strana je právnická osoba, ktorá sa zapisuje do
registra strán. Register strán vedie Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
(3) Do vzniku strany koná vo veciach súvisiacich s jej
vznikom prípravný výbor. Prípravný výbor musí by
najmenej trojèlenný.

(3) Do registra strán sa zapisujú tieto údaje:
a) názov strany a jej skratka,
b) adresa sídla strany,
c) dátum a èíslo registrácie strany,
d) mená, priezviská, rodné èísla a adresy trvalého pobytu vetkých èlenov prípravného výboru s uvedením osoby, ktorá je splnomocnená kona v jeho
mene (ïalej len splnomocnenec),
e) identifikaèné èíslo strany,
f) meno, priezvisko, rodné èíslo a adresa trvalého pobytu osoby, ktorá je tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu, s uvedením spôsobu,
akým tatutárny orgán koná v mene strany,
g) dátum a poradové èíslo zápisu zmeny adresy sídla
strany, zmeny tatutárneho orgánu alebo zmeny
stanov,
h) dátum zápisu nových stanov,
i) zruenie strany a dôvod jej zruenia,
j) vstup strany do likvidácie vrátane mena, priezviska
a adresy trvalého pobytu likvidátora a skonèenie likvidácie; poèas likvidácie sa pouíva názov strany
s dodatkom v likvidácii,
k) vyhlásenie konkurzu vrátane mena, priezviska
a adresy trvalého pobytu správcu a ukonèenie konkurzného konania alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; poèas
konkurzného konania sa pouíva názov strany s dodatkom v konkurze,
l) dátum a dôvod výmazu strany z registra strán.
(4) Údaje zapísané v registri strán sú úèinné voèi
kadému odo dòa vykonania zápisu.
(5) Údaje zapísané v registri strán sú kadému prístupné a ministerstvo ich zverejòuje na svojej internetovej stránke. Rodné èísla fyzických osôb zapísaných
v registri strán nie sú súèasou zverejòovaných ani
sprístupòovaných údajov.
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§6
Vznik strany
(1) Strana vzniká dòom zápisu strany do registra
strán (ïalej len registrácia strany).
(2) Návrh na registráciu strany podáva prípravný výbor ministerstvu.
(3) Návrh musí by písomný, podpísaný kadým èlenom prípravného výboru a pravos podpisov musí by
osvedèená.1) V návrhu musia by uvedené mená, priezviská, rodné èísla, adresy trvalého pobytu vetkých èlenov prípravného výboru a musí by uvedené, kto z èlenov prípravného výboru je splnomocnencom.
(4) K návrhu musia by priloené tieto doklady:
a) zoznam obèanov, ktorí súhlasia, aby strana vznikla;
tento zoznam musí podpísa najmenej 10 000 obèanov a kadý obèan musí uvies svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a èíslo obèianskeho preukazu (ïalej len zoznam obèanov),
b) stanovy strany (ïalej len stanovy) pod¾a odseku 5
v dvoch vyhotoveniach,
c) doklad o zaplatení správneho poplatku,2)
d) vyhlásenie o adrese sídla strany s uvedením obce,
názvu ulice a èísla domu podpísané splnomocnencom; sídlo musí by na území Slovenskej republiky.
(5) Stanovy musia obsahova
a) názov strany a jej skratku, ak sa má pouíva; názov
strany a jej skratka sa musí líi od názvu a skratky
strany, ktorá u je zaregistrovaná,
b) program strany s uvedením cie¾ov èinnosti,
c) práva a povinnosti èlenov strany,
d) orgány strany, spôsob ich vo¾by a vymedzenie ich
právomocí,
e) spôsob, akým tatutárny orgán3) koná v mene strany,
èi a v akom rozsahu môu robi právne úkony v mene
strany aj iní jej èlenovia alebo jej zamestnanci,
f) zásady hospodárenia strany,
g) ustanovenia o organizaèných jednotkách strany, ak
budú zriadené, najmä vymedzenie rozsahu, v akom
môu v mene strany nadobúda majetok, hospodári
a naklada s ním, prípadne nadobúda iné majetkové práva, a vymedzenie rozsahu, v akom môu kona
a zaväzova sa v mene strany; organizaèné jednotky
strany nie sú právnickými osobami,
h) spôsob naloenia s majetkovým zostatkom, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov v prípade
zruenia strany.
§7
Konanie o registrácii strany
(1) Konanie o registrácii strany sa zaèína dòom, keï
bol ministerstvu doruèený návrh pod¾a § 6.
(2) Ministerstvo návrh posúdi a zisuje, èi návrh
1
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nemá nedostatky a èi nie je dôvod na odmietnutie registrácie strany.
(3) Ministerstvo stranu zaregistruje do 15 dní od zaèatia konania, ak návrh nemá nedostatky alebo ak nie
je dôvod na odmietnutie registrácie strany.
(4) Ak nie je dôvod na odmietnutie registrácie strany
pod¾a odseku 9, ale návrh a priloené doklady majú iné
nedostatky, ministerstvo najneskôr do 15 dní od zaèatia konania zale splnomocnencovi písomné upozornenie, v ktorom uvedie vetky nedostatky a vyzve ho, aby
ich odstránil v urèenej lehote s pouèením, e inak konanie zastaví. Do uplynutia lehoty na odstránenie nedostatkov sa konanie preruuje. Rozhodnutie o preruení konania sa nevydáva, iba sa vyznaèí v spise.
(5) Ak prípravný výbor nesúhlasí s upozornením ministerstva, môe sa do 15 dní od doruèenia upozornenia domáha na krajskom súde4) urèenia, e návrh
nemá nedostatky; odo dòa takéhoto podania neplynie
lehota pod¾a odseku 4. Prípravný výbor je povinný o podaní bezodkladne vyrozumie ministerstvo. Deò nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia krajského súdu,
ktorým bolo vyhovené prípravnému výboru, je dòom
odstránenia nedostatkov návrhu.
(6) Ministerstvo stranu zaregistruje do piatich dní
od odstránenia nedostatkov návrhu.
(7) Rozhodnutie o registrácii strany sa nevydáva.
Ministerstvo doruèí splnomocnencovi jedno vyhotovenie stanov s vyznaèeným dátumom a èíslom registrácie
strany (ïalej len zaregistrované stanovy).
(8) Ministerstvo konanie zastaví, ak prípravný výbor
neodstránil nedostatky návrhu v urèenej lehote alebo ak
krajský súd nevyhovel návrhu prípravného výboru na
urèenie, e návrh nemá nedostatky. Rozhodnutie o zastavení konania sa nevydáva, iba sa vyznaèí v spise.
(9) Ministerstvo do 15 dní od zaèatia konania odmietne registráciu strany, ak
a) zoznam obèanov nie je v súlade s § 6 ods. 4 písm. a),
b) prípravný výbor, èlen prípravného výboru alebo èlenovia prípravného výboru nespåòajú podmienky
ustanovené týmto zákonom,
c) sídlo strany nie je na území Slovenskej republiky,
d) názov strany a jej skratka sa nelíi od názvu a skratky strany, ktorá u je zaregistrovaná, alebo
e) stanovy strany sú v rozpore s § 2.
(10) Rozhodnutie o odmietnutí registrácie strany sa
doruèuje splnomocnencovi do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu nie je moné poda rozklad; mono ho preskúma súdom. Proti rozhodnutiu mono poda alobu
na Najvyí súd Slovenskej republiky5) (ïalej len najvyí súd). alobu podávajú a podpisujú vetci èlenovia prípravného výboru. Deò nadobudnutia právoplatnosti rozsudku najvyieho súdu, ktorým sa zruilo
rozhodnutie o odmietnutí registrácie strany a vec bola

) § 58 zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 599/2001 Z. z. o osvedèovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení zákona è. 515/2003 Z. z.
2
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
3
) § 20 ods. 1 Obèianskeho zákonníka.
4
) § 250ze Obèianskeho súdneho poriadku.
5
) § 247 a 250k Obèianskeho súdneho poriadku.
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vrátená na ïalie konanie, je dòom zaèatia nového konania o registrácii strany. Ministerstvo je viazané právnym názorom najvyieho súdu.
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neho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie pod¾a
stanov prija; pravos podpisov musí by osvedèená.1)

Konanie o zápise tatutárneho orgánu
do registra strán

(3) Ak návrh a priloený doklad sú v súlade s týmto
zákonom, ministerstvo písomne oznámi tatutárnemu
orgánu dátum a poradové èíslo zápisu zmeny adresy
sídla strany. Rozhodnutie sa nevydáva, iba sa vyznaèí
v spise.

(1) Do zvolenia tatutárneho orgánu koná v mene
strany splnomocnenec zapísaný v registri strán. Splnomocnenec nemôe robi v mene strany právne úkony,
ktoré pod¾a tohto zákona alebo osobitných predpisov6)
môe robi len tatutárny orgán alebo èlenovia tatutárneho orgánu.

(4) Ak návrh a priloený doklad nie sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do 15 dní od zaèatia konania zale tatutárnemu orgánu strany písomné
upozornenie na odstránenie nedostatkov. Ak strana
nedostatky neodstráni v urèenej lehote, ministerstvo
konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa
nevydáva, iba sa vyznaèí v spise.

§8

(2) tatutárny orgán musí by zvolený najneskôr do
troch mesiacov od vzniku strany, na tento úèel zvolá
splnomocnenec ustanovujúci najvyí orgán strany
pod¾a zaregistrovaných stanov.
(3) Strana je povinná poda ministerstvu návrh na
zápis tatutárneho orgánu alebo èlenov tatutárneho
orgánu najneskôr do tyroch mesiacov od svojho vzniku. K návrhu musí by priloené uznesenie ustanovujúceho najvyieho orgánu strany prísluného pod¾a
zaregistrovaných stanov podpísané zvoleným tatutárnym orgánom alebo vetkými zvolenými èlenmi tatutárneho orgánu.
(4) Ak návrh a priloený doklad sú v súlade s týmto
zákonom, ministerstvo písomne oznámi tatutárnemu
orgánu vykonanie zápisu tatutárneho orgánu do registra strán; rozhodnutie sa nevydáva, iba sa vyznaèí
v spise.
(5) Ak strana nepodá ministerstvu návrh na zápis
tatutárneho orgánu alebo èlenov tatutárneho orgánu
do registra strán a nedoruèí ministerstvu doklad pod¾a
odseku 3, ministerstvo zapíe túto stranu v registri
strán s dodatkom v likvidácii a strana bude môc vykonáva iba pôsobnos súvisiacu so zruením strany.
Splnomocnenec je povinný vymenova likvidátora
a bezodkladne oznámi ministerstvu jeho meno, priezvisko, rodné èíslo a adresu trvalého pobytu. Ak splnomocnenec neoznámi ministerstvu likvidátora najneskôr do piatich mesiacov od vzniku strany,
ministerstvo zapíe ako likvidátora splnomocnenca.
Konanie o zmene údajov zapísaných
v registri strán
§9
Zmena sídla strany
(1) tatutárny orgán je povinný poda ministerstvu
návrh na zápis zmeny adresy sídla strany do 15 dní odo
dòa, keï k nej dolo.
(2) K návrhu pod¾a odseku 1 musí by priloené vyhlásenie o zmene adresy sídla strany podpísané tatutárnym orgánom alebo takým poètom èlenov tatutár6
7

(5) Ak adresa sídla strany nie je na území Slovenskej
republiky, ministerstvo odmietne zapísa zmenu adresy
sídla strany a podá podnet generálnemu prokurátorovi7)
na postup pod¾a § 17. Rozhodnutie o odmietnutí zápisu
zmeny adresy sídla strany sa doruèuje tatutárnemu orgánu do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu nie je moné
poda rozklad; mono ho preskúma najvyím súdom.
§ 10
Zmena tatutárneho orgánu
(1) tatutárny orgán je povinný poda ministerstvu
návrh na zápis zmeny tatutárneho orgánu, èlena tatutárneho orgánu alebo èlenov tatutárneho orgánu
zapísaných v registri strán do 15 dní odo dòa, keï k nej
dolo.
(2) Návrh pod¾a odseku 1 podáva tatutárny orgán
alebo vetci èlenovia tatutárneho orgánu zapísaní
v registri strán. K návrhu musí by priloené uznesenie
orgánu strany, ktorý je pod¾a zaregistrovaných stanov
prísluný na vo¾bu tatutárneho orgánu, podpísané
tatutárnym orgánom alebo takým poètom èlenov tatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie
pod¾a stanov prija, zapísanými v registri strán a novozvoleným tatutárnym orgánom alebo vetkými novozvolenými èlenmi tatutárneho orgánu, prièom pravos
podpisov musí by osvedèená;1) to neplatí, ak tatutárny orgán alebo èlen tatutárneho orgánu zapísaný v registri strán zomrel alebo ak bol vyhlásený za màtveho.
(3) Ak návrh a priloené doklady sú v súlade s týmto
zákonom, ministerstvo písomne oznámi tatutárnemu
orgánu dátum a poradové èíslo zápisu zmeny tatutárneho orgánu v registri strán. Rozhodnutie sa nevydáva,
iba sa vyznaèí v spise.
(4) Ak návrh a priloené doklady nie sú v súlade
s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do 15 dní zale tatutárnemu orgánu písomné upozornenie na odstránenie nedostatkov. Ak strana nedostatky neodstráni v urèenej lehote, ministerstvo konanie zastaví.
Rozhodnutie o zastavení konania sa nevydáva, iba sa
vyznaèí v spise.

) Napríklad zákon è. 333/2004 Z. z. o vo¾bách do Národnej rady Slovenskej republiky.
) § 14 ods. 2 písm. e) zákona è. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
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§ 11
Zmena zaregistrovaných stanov
(1) tatutárny orgán je povinný poda ministerstvu
návrh na zápis zmeny zaregistrovaných stanov do 15 dní
od schválenia ich zmeny. K návrhu musia by priloené
a) uznesenie orgánu strany prísluného pod¾a zaregistrovaných stanov na zmenu stanov podpísané tatutárnym orgánom alebo takým poètom èlenov tatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie
pod¾a stanov prija; pravos podpisov musí by osvedèená,1)
b) zmeny stanov v dvoch vyhotoveniach.
(2) Ak návrh a priloené doklady sú v súlade s týmto
zákonom, ministerstvo doruèí tatutárnemu orgánu
jedno vyhotovenie zmeny stanov s dátumom a poradovým èíslom zápisu zmeny stanov. Rozhodnutie sa nevydáva, iba sa vyznaèí v spise.
(3) Ak návrh a priloené doklady nie sú v súlade
s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do 15 dní od
zaèatia konania zale tatutárnemu orgánu písomné
upozornenie na odstránenie nedostatkov. Ak strana
nedostatky neodstráni v urèenej lehote, ministerstvo
konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa
nevydáva, iba sa vyznaèí v spise.
(4) Ak zmena stanov nie je v súlade s § 6 ods. 5, § 7
ods. 9 písm. d) alebo § 7 ods. 9 písm. e), ministerstvo
odmietne zapísa zmenu stanov a podá podnet generálnemu prokurátorovi7) na postup pod¾a § 17. Rozhodnutie o odmietnutí zápisu zmeny stanov sa doruèuje tatutárnemu orgánu do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu
nie je moné poda rozklad; mono ho preskúma najvyím súdom.
(5) Strana môe pre svoju potrebu vypracova úplné
znenie stanov a jedno vyhotovenie zasla ministerstvu
na zaloenie do zbierky listín. Na úplnom znení stanov
sa nevyznaèuje dátum a èíslo registrácie strany ani dátum a poradové èíslo zápisu zmeny stanov.
§ 12
Konanie o zápise nových stanov do registra strán
(1) Strana môe prija nové stanovy. Nové stanovy
musia obsahova ustanovenie o zruení zaregistrovaných stanov s uvedením èísla a dátumu registrácie
strany vrátane vetkých dátumov a poradových èísiel
zmien stanov, ktoré boli zapísané v registri strán.
(2) tatutárny orgán je povinný poda ministerstvu
návrh na zápis nových stanov do registra strán do
15 dní od ich schválenia. K návrhu musia by priloené
a) uznesenie orgánu strany prísluného pod¾a zaregistrovaných stanov na schválenie nových stanov podpísané tatutárnym orgánom alebo takým poètom
èlenov tatutárneho orgánu, akým je potrebné toto
rozhodnutie pod¾a stanov prija; pravos podpisov
musí by osvedèená,1)
b) nové stanovy v dvoch vyhotoveniach.
(3) Ak návrh a priloené doklady sú v súlade s týmto
zákonom, ministerstvo doruèí tatutárnemu orgánu
jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznaèí dátum
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a èíslo registrácie strany a dátum zápisu nových stanov
do registra strán s dodatkom nové stanovy. Dòom zápisu v registri strán sa stanú nové stanovy zaregistrovanými stanovami. Rozhodnutie sa nevydáva, iba sa
vyznaèí v spise.
(4) Ak návrh a priloené doklady nie sú v súlade
s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do 15 dní od
zaèatia konania zale tatutárnemu orgánu písomné
upozornenie na odstránenie nedostatkov. Ak strana
nedostatky neodstráni v urèenej lehote, ministerstvo
konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa
nevydáva, iba sa vyznaèí v spise.
(5) Ak nové stanovy nie sú v súlade s § 6 ods. 5, § 7
ods. 9 písm. d) alebo § 7 ods. 9 písm. e), ministerstvo
odmietne zapísa nové stanovy do registra strán a podá
podnet generálnemu prokurátorovi7) na postup pod¾a
§ 17. Rozhodnutie o odmietnutí zápisu zmeny stanov
sa doruèuje tatutárnemu orgánu do vlastných rúk.
Proti rozhodnutiu nie je moné poda rozklad; mono
ho preskúma najvyím súdom.
TRETIA ÈAS
ZÁNIK A ZRUENIE STRANY
§ 13
Zánik strany
(1) Strana zaniká dòom, keï ministerstvo vykoná výmaz strany z registra strán.
(2) Zániku strany predchádza jej zruenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
(3) Likvidácia sa nevyaduje, ak
a) majetok a záväzky prechádzajú na u jestvujúcu
stranu, ktorá je právnym nástupcom strany zruenej zlúèením,
b) strana nemá iaden majetok,
c) návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok strany
bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo konkurz vyhlásený na majetok strany bol zruený z dôvodu, e majetok strany nepostaèuje ani na úhradu
výdavkov a odmenu správcu alebo po ukonèení konkurzného konania nezostane strane iaden majetok.
(4) Návrh na výmaz strany z registra strán podáva ministerstvu
a) splnomocnenec (§ 8 ods. 5),
b) tatutárny orgán,3)
c) likvidátor.
(5) Výmaz strany z registra strán oznámi ministerstvo tomu, kto podal návrh pod¾a odseku 4; rozhodnutie sa nevydáva, iba sa vyznaèí v spise.
(6) Ministerstvo vykoná výmaz strany z registra strán
aj bez návrhu, ak tak ustanovuje tento zákon.
§ 14
Zruenie strany
(1) Strana sa zruuje
a) dobrovo¾ným zruením,
b) zlúèením s inou stranou,
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c) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
d) právoplatným rozhodnutím najvyieho súdu o rozpustení strany alebo
e) z iných dôvodov pod¾a tohto zákona (§ 8 ods. 5 a § 34
ods. 4).
(2) Po zruení strany môu jej orgány, ak ich právomoc neprela na právneho nástupcu alebo likvidátora,
vykonáva iba pôsobnos súvisiacu so zruením strany.
§ 15
Zruenie strany bez likvidácie
(1) Ak sa nevyaduje likvidácia pod¾a § 13 ods. 3,
strana sa zruuje bez likvidácie.
(2) Návrh na výmaz strany z registra strán sa podáva
do piatich dní od zruenia strany.
(3) Ak sa strana zruuje dobrovo¾ným zruením, návrh na výmaz strany z registra strán je povinný poda
tatutárny orgán. K návrhu musia by priloené
a) uznesenie orgánu strany prísluného pod¾a zaregistrovaných stanov strany, ktorý rozhodol o dobrovo¾nom zruení strany, podpísané tatutárnym orgánom alebo takým poètom èlenov tatutárneho
orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie pod¾a
stanov prija; pravos podpisov musí by osvedèená,1)
b) vyhlásenie, e sa nevyaduje likvidácia pod¾a § 13
ods. 3 písm. b) alebo písm. c), podpísané tatutárnym orgánom alebo takým poètom èlenov tatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie
pod¾a stanov prija; pravos podpisov musí by
osvedèená.1)
(4) Ak sa strana zruuje zlúèením s inou stranou, návrh na výmaz strany z registra strán je povinný poda
tatutárny orgán strany, ktorá sa zruuje zlúèením.
K návrhu musia by priloené
a) uznesenie orgánu strany prísluného pod¾a zaregistrovaných stanov strany, ktorý rozhodol o zruení
strany zlúèením s inou stranou, podpísané tatutárnym orgánom alebo takým poètom èlenov tatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie
pod¾a stanov prija; pravos podpisov musí by
osvedèená,1)
b) písomná zmluva o zlúèení strán.
(5) Zmluva pod¾a odseku 4 písm. b) musí by podpísaná tatutárnymi orgánmi alebo takým poètom èlenov
tatutárnych orgánov, akým je potrebné toto rozhodnutie pod¾a stanov zluèovaných strán prija; pravos
podpisov musí by osvedèená.1) Zmluva musí obsahova
a) oznaèenie zluèovaných strán s uvedením dátumu
a èísla registrácie oboch strán,
b) údaje o majetku a záväzkoch strany zruenej zlúèením,
c) oznaèenie právneho nástupcu strany zruenej zlúèením.
(6) Ak sa strana zruuje tým, e návrh na vyhlásenie
8
9
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konkurzu na majetok strany bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo konkurz vyhlásený na majetok
strany bol zruený z dôvodu, e majetok strany nepostaèuje ani na úhradu výdavkov a odmenu správcu alebo po ukonèení konkurzného konania nezostane strane iaden majetok, ministerstvo aj bez návrhu vykoná
výmaz strany z registra strán.
(7) Ak návrh na výmaz strany a priloené doklady nie
sú v súlade s týmto zákonom alebo ak sú v òom neúplné
alebo nepresné údaje, ministerstvo najneskôr do 15 dní
od zaèatia konania zale tatutárnemu orgánu upozornenie o potrebe odstráni nedostatky. Do odstránenia
nedostatkov sa konanie preruuje; o preruení konania
sa nevydáva rozhodnutie, iba sa vyznaèí v spise.
(8) Ministerstvo vykoná výmaz strany do piatich dní
od zaèatia konania alebo do piatich dní od odstránenia
nedostatkov, pre ktoré sa konanie preruilo.
§ 16
Zruenie strany s likvidáciou
(1) Vstup strany do likvidácie sa zapisuje do registra
strán. O zruení strany s likvidáciou rozhoduje orgán
strany prísluný pod¾a zaregistrovaných stanov, ktorý
je povinný súèasne vymenova likvidátora. Likvidátorom nesmie by èlen tejto strany, ak tento zákon neustanovuje inak. Náhrada primeraných výdavkov a odmena za výkon funkcie likvidátora sa uhrádza
z majetku strany.
(2) Zruenie strany a údaje, ktoré sa zapisujú do registra strán, oznámi likvidátor ministerstvu do piatich
dní od zruenia strany. Zápisom prechádza pôsobnos
tatutárneho orgánu na likvidátora zapísaného v registri strán.
(3) Likvidátor robí v mene strany iba úkony smerujúce k likvidácii strany.
(4) Na likvidáciu strany sa primerane pouije osobitný predpis.8) Ak sa likvidácia skonèí majetkovým zostatkom, naloí s ním likvidátor spôsobom urèeným
v stanovách pod¾a § 6 ods. 5 písm. h).
(5) Likvidátor podá návrh na výmaz strany z registra
strán najneskôr do 30 dní od skonèenia likvidácie.
§ 17
Rozpustenie strany najvyím súdom
(1) Na podanie návrhu na rozpustenie strany je
oprávnený generálny prokurátor,7) ak strana koná
v rozpore s § 2. O návrhu rozhoduje najvyí súd.
(2) Najvyí súd pred vydaním rozhodnutia o rozpustení strany zisuje, èi strana má majetok. Ak sa zistí, e
strana nemá majetok, najvyí súd rozhodne o jej rozpustení bez likvidácie. Ak sa zistí, e strana má majetok, najvyí súd nariadi likvidáciu a vymenuje likvidátora z osôb, ktoré sú zapísané do zoznamu správcov
vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu.9) Likvidátorom ne-

) § 70 a 75a Obchodného zákonníka.
) Zákon è. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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smie by èlen tejto strany. Náhrada primeraných výdavkov a odmena za výkon funkcie likvidátora sa
uhrádza z majetku strany.
(3) Právoplatné rozhodnutie o rozpustení strany doruèí najvyí súd aj ministerstvu a Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo financií).
(4) Ministerstvo aj bez návrhu vykoná výmaz strany
z registra strán, ak bola strana právoplatným rozhodnutím najvyieho súdu rozpustená bez likvidácie.
§ 18
Vzah ministerstva a tatistického úradu
Slovenskej republiky
(1) Vznik strany s uvedením názvu, skratky, adresy
sídla a dátum registrácie oznámi ministerstvo do siedmich dní odo dòa registrácie tatistickému úradu Slovenskej republiky (ïalej len úrad).
(2) Úrad oznámi ministerstvu identifikaèné èíslo strany do desiatich dní od doruèenia oznámenia pod¾a odseku 1.
(3) Ministerstvo oznámi úradu do siedmich dní odo
dòa zápisu nových údajov v registri strán tieto údaje:
a) názov strany a jej skratku,
b) adresu sídla strany,
c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby,
ktorá je tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu,
d) vstup strany do likvidácie vrátane mena, priezviska
a adresy trvalého pobytu likvidátora,
e) vyhlásenie konkurzu vrátane mena, priezviska
a adresy trvalého pobytu správcu konkurznej podstaty a ukonèenie konkurzného konania alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
(4) Zánik strany a dátum výmazu strany z registra
strán oznámi ministerstvo úradu do siedmich dní od
výmazu strany z registra strán.
§ 19
Súdna ochrana
(1) Ak èlen strany povauje rozhodnutie orgánu strany za nezákonné alebo odporujúce stanovám, môe do
30 dní od prijatia takéhoto rozhodnutia poiada krajský súd o jeho preskúmanie.
(2) Právoplatné rozhodnutie pod¾a odseku 1 doruèí
krajský súd ministerstvu.
(3) Podanie èlena strany pod¾a odseku 1 doruèené
ministerstvu nemá právne úèinky, iba sa zaloí do
zbierky listín.
10
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TVRTÁ ÈAS
HOSPODÁRENIE A FINANCOVANIE STRANY
§ 20
Hospodárenie strany
(1) Strana zodpovedá za svoje záväzky celým svojím
majetkom. Èlenovia strany za záväzky strany ani nezodpovedajú, ani neruèia.
(2) Strana nesmie vo vlastnom mene podnika a ani
uzatvára zmluvy o tichom spoloèenstve.10)
(3) Strana môe zaloi alebo sta sa spoloèníkom obchodnej spoloènosti, musí vak by jediným zakladate¾om alebo jediným spoloèníkom; obchodná spoloènos
môe by zaloená len na úèel podnikania.11)
(4) Predmetom èinnosti obchodnej spoloènosti, ktorú
strana zaloila alebo sa stala jej jediným spoloèníkom,
môe by len
a) prevádzkovanie vydavate¾stiev, nakladate¾stiev a tlaèiarní,
b) publikaèná a propagaèná èinnos,
c) výroba a predaj predmetov propagujúcich program
a èinnos strany,
d) usporadúvanie vzdelávacích a politických akcií,
e) výkon správy majetku strany.
(5) Obchodná spoloènos pod¾a odseku 3 nemôe by
uchádzaèom alebo záujemcom o úèas na verejnom obstarávaní, ak obstarávate¾om je právnická osoba ustanovená osobitným zákonom.12)
(6) Strana je povinná úètova v sústave podvojného
úètovníctva pod¾a osobitného predpisu.13)
§ 21
Náklady na úèely volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky
(1) Strana je povinná vies v úètovníctve osobitnú
analytickú evidenciu nákladov na úèely volieb do Národnej rady Slovenskej republiky14) (ïalej len vo¾by).
(2) Strana je povinná vyhotovova predbenú správu
o nákladoch na vo¾by (ïalej len predbená správa)
a závereènú správu o nákladoch na vo¾by (ïalej len závereèná správa).
(3) Predbenú správu vyhotovuje strana za obdobie
zaèínajúce sa dòom vyhlásenia volieb a konèiace sa
30 dní pred zaèatím volieb. Predbenú správu predkladá strana ministerstvu financií najneskôr 21 dní pred
zaèatím volieb v listinnej a v elektronickej podobe.
Predbená správa strany je verejná okrem rodného èísla darcu a mono do nej nahliadnu, robi z nej výpis,
odpis alebo kópiu na ministerstve financií. Predbenú
správu strany zverejní ministerstvo financií do siedmich dní od jej doruèenia na svojej internetovej stránke

) § 673 a 681 Obchodného zákonníka.
) § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
12
) § 4 zákona è. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii
ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov.
13
) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
14
) Zákon è. 333/2004 Z. z.
11
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a bude prístupná verejnosti a do zverejnenia závereènej správy pod¾a odseku 4.
(4) Závereènú správu vyhotovuje strana za obdobie
zaèínajúce sa dòom vyhlásenia volieb a konèiace sa
dòom volieb. Závereènú správu predkladá strana ministerstvu financií do 30 dní odo dòa konania volieb v listinnej a v elektronickej podobe. Závereèná správa strany
je verejná okrem rodného èísla darcu a mono do nej
nahliadnu, robi z nej výpis, odpis alebo kópiu na ministerstve financií. Závereènú správu strany zverejní
ministerstvo financií do 30 dní od jej doruèenia na obdobie iestich mesiacov na svojej internetovej stránke.
(5) Predbená správa a závereèná správa obsahuje
a) preh¾ad nákladov na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b) preh¾ad nákladov na úhradu platenej inzercie alebo
reklamy v periodickej tlaèi,15)
c) preh¾ad nákladov na vysielanie politickej reklamy
pod¾a osobitného predpisu,16)
d) preh¾ad nákladov na úhradu volebných plagátov
a iných nosièov informácií umiestnených na miestach vyhradených obcou pod¾a osobitného predpisu,16)
e) preh¾ad cestovných výdavkov èlenov politických strán
pri volebnej kampani a preh¾ad cestovných náhrad17)
zamestnancov strany pri volebnej kampani,
f) preh¾ad vetkých ostatných nákladov strany na propagáciu jej èinnosti a programu,
g) preh¾ad o príjmoch strany pod¾a § 22 ods. 1 písm. b)
a h) prijatých v období, za ktoré sa vyhotovuje predbená správa a závereèná správa,
h) osobitnú evidenciu o príjmoch z pôièiek a úverov
pod¾a § 22 ods. 2 a osobitnú evidenciu darov a iných
bezodplatných plnení pod¾a § 22 ods. 3 prijatých
v období, za ktoré sa vyhotovuje predbená správa
a závereèná správa.
(6) Rozhodujúcim pre zahrnutie nákladov pod¾a odseku 5 písm. a) a f) do predbenej správy alebo závereènej správy je deò uskutoènenia prieskumu verejnej
mienky, deò uskutoènenia reklamnej alebo propagaènej akcie.
(7) Ak predbená správa alebo závereèná správa neobsahuje vetky údaje alebo ak údaje nie sú úplné, vyzve
ministerstvo financií stranu, aby najneskôr do 15 dní
od doruèenia výzvy odstránila nedostatky.
§ 22
Príjmy strany
(1) Príjmami strany môu by
a) príjmy z èlenských príspevkov,
b) príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,
c) príjmy z dedièstva,
15

)
)
17
)
18
)
19
)
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d) príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnute¾ného majetku alebo nehnute¾ností,
e) príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,
f) podiely na zisku z podnikania obchodných spoloèností,
g) výnosy z cenných papierov verejne obchodovate¾ných na verejnom trhu,18)
h) príjmy z pôièiek a úverov,
i) príspevky zo tátneho rozpoètu.
(2) Strana je povinná vies osobitnú evidenciu o príjmoch z pôièiek a úverov vrátane dátumu prijatia pôièky alebo úveru, výky pôièky alebo úveru a dohodnutého termínu splatenia. V osobitnej evidencii sa uvádza aj
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, identifikaèné èíslo
a adresa sídla, ak ide o právnickú osobu.
(3) Strana je povinná vies osobitnú evidenciu darov
a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia
daru alebo iného bezodplatného plnenia, hodnoty
a identifikaèných údajov darcu alebo identifikaèných
údajov zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie.
(4) Strana je povinná vies osobitnú evidenciu prijatých èlenských príspevkov vrátane mena a priezviska
èlena strany a adresy jeho trvalého pobytu, ak ide o èlena, ktorého èlenský príspevok v úhrne v danom roku
dosiahol 25 000 Sk a viac.
§ 23
Dary a iné bezodplatné plnenia
(1) Strana môe prija dary a iné bezodplatné plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak hodnota
daru alebo iného bezodplatného plnenia je vyia ako
5 000 Sk, môe strana prija dar alebo iné bezodplatné
plnenie len na základe písomnej zmluvy pod¾a tohto zákona. Ustanovenia osobitného predpisu19) nie sú týmto
dotknuté.
(2) Darovacia zmluva musí obsahova
a) identifikaèné údaje o darcovi
1. meno, priezvisko, rodné èíslo, adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a pri fyzickej osobe
 podnikate¾ovi aj obchodné meno, identifikaèné èíslo a miesto podnikania,
2. názov alebo obchodné meno, adresu sídla, identifikaèné èíslo, daòové identifikaèné èíslo, právnu
formu a meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu
a rodné èíslo osoby, ktorá je tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho orgánu, ak ide
o právnickú osobu,
b) identifikaèné údaje obdarovaného, a to názov, adresu sídla, identifikaèné èíslo a v prípade peòaného

§ 3 ods. 1 zákona è. 81/1966 Zb. o periodickej tlaèi a o ostatných hromadných informaèných prostriedkoch v znení neskorích predpisov.
§ 24 zákona è. 333/2004 Z. z.
Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona è. 530/2004 Z. z.
Zákon è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorích predpisov.
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daru aj obchodné meno banky alebo poboèky zahraniènej banky a èíslo úètu obdarovaného,
c) údaje o predmete darovania, ktorými sú
1. hodnota peòaného daru,
2. presné oznaèenie hnute¾nej veci vyluèujúce zámenu s inou hnute¾nou vecou a jej hodnotu pod¾a
znaleckého posudku,
3. pri nehnute¾nosti oznaèenie nehnute¾nosti pod¾a
údajov katastra nehnute¾ností vrátane urèenia
hodnoty nehnute¾nosti pod¾a znaleckého posudku,
d) miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy,
e) osvedèené1) podpisy darcu a tatutárneho orgánu
strany; to neplatí, ak je hodnota peòaného daru
alebo hnute¾nej veci menej ako 100 000 Sk.
(3) Iným bezodplatným plnením sa na úèely tohto zákona rozumie
a) výpoièka hnute¾nej veci alebo nehnute¾nosti,
b) poskytnutie bezodplatnej sluby,
c) hodnota dlhu strany prevzatého fyzickou osobou
alebo právnickou osobou,
d) rozdiel medzi cenou obvyklou pri kúpe alebo nájme
hnute¾nej veci alebo nehnute¾nosti a cenou dojednanou, ktorú strana uhradí fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak cena dojednaná je niia ako cena
obvyklá; cenou obvyklou sa rozumie cena, za ktorú
sa takáto hnute¾ná vec alebo nehnute¾nos obvykle
predáva alebo prenajíma v urèitom èase a na urèitom mieste, alebo
e) rozdiel medzi cenou obvyklou za poskytnutie sluby
a cenou dojednanou, ktorú strana uhradí fyzickej
osobe alebo právnickej osobe, ak cena dojednaná je
niia ako cena obvyklá; cenou obvyklou sa rozumie
cena, za ktorú fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba ponúka poskytovanie sluby na trhu.
(4) Na zmluvu o inom bezodplatnom plnení sa pouijú primerane ustanovenia odseku 2.
§ 24
Zákaz prijatia daru a iného bezodplatného plnenia
Dary a iné bezodplatné plnenia nesmie strana prija od
a) tátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo
vyieho územného celku,
b) právnických osôb, ktorých zriaïovate¾om alebo zakladate¾om je tát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyí územný celok,
c) právnických osôb, v ktorých má majetkovú úèas
tát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyí
územný celok,
20

)
)
22
)
23
)
24
)
25
)
26
)
21
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d) obèianskych zdruení,20) nadácií,21) neziskových organizácií poskytujúcich veobecne prospené sluby,22) neinvestièných fondov,23) záujmových zdruení právnických osôb,24) zdruení obcí25) a organizácií
s medzinárodným prvkom,26)
e) verejnoprávnych intitúcií a iných právnických osôb
zriadených zákonom,
f) fyzickej osoby, ktorá nie je obèanom,
g) právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahranièí, ak jej
väèinovým vlastníkom nie je obèan alebo právnická
osoba, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky,
okrem politickej strany, zoskupení politických strán,
alebo právnických osôb, ktorých zakladate¾om alebo
väèinovým vlastníkom je politická strana,
h) fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie
uvies identifikaèné údaje darcu alebo identifikaèné
údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie.
Príspevky zo tátneho rozpoètu
§ 25
Príspevkami strane zo tátneho rozpoètu sú
a) príspevok za hlasy získané vo vo¾bách (ïalej len príspevok za hlasy),
b) príspevok na èinnos,
c) príspevok na mandát.
§ 26
Príspevok za hlasy
(1) Strane sa poskytuje príspevok za hlasy pod¾a osobitného predpisu.14)
(2) Príspevok za hlasy uhradí ministerstvo financií
strane po oznámení údajov o poètoch platných hlasov
odovzdaných pre jednotlivé strany alebo koalície
a) do 30 dní od predloenia predbenej správy a závereènej správy, ak neboli zistené nedostatky, alebo
b) do 30 dní od odstránenia nedostatkov predbenej
správy alebo závereènej správy pod¾a výzvy ministerstva financií.
(3) Ak sa strana zúèastnila volieb v koalícií s inou
stranou alebo stranami, mono príspevok za hlasy vyplati strane a po predloení písomnej dohody medzi
týmito stranami, v ktorej musí by uvedené, ktorej strane sa príspevok za hlasy vyplatí alebo ktorým stranám
a v akom podiele sa vyplatí.
(4) Príspevok za hlasy sa nevyplatí strane, ktorá nepredloila predbenú správu alebo závereènú správu
alebo nepredloila výroènú správu za predchádzajúci
kalendárny rok a túto povinnos mala pod¾a § 30 ods. 1.

Zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení zákona è. 35/2002 Z. z.
Zákon è. 147/1997 Z. z. o neinvestièných fondoch a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1996 Z. z.
§ 20f a 20j Obèianskeho zákonníka.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 116/1985 Zb. o podmienkach èinnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Èeskoslovenskej socialistickej republike v znení zákona è. 157/1989 Zb.
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§ 27
Príspevok na èinnos
(1) Nárok na príspevok na èinnos vzniká strane, ktorá získala príspevok za hlasy. Ak sa strana zúèastnila
volieb v koalícii s inou stranou alebo stranami, mono
príspevok na èinnos vyplati strane a po predloení
písomnej dohody medzi týmito stranami, v ktorej musí
by uvedené, ktorej strane sa príspevok na èinnos vyplatí alebo ktorým stranám a v akom podiele sa vyplatí.
Nárok na príspevok na èinnos vzniká za celý mesiac,
v ktorom sa konali vo¾by, a zaniká uplynutím mesiaca,
ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa konajú nasledujúce vo¾by.
(2) Príspevok na èinnos sa rovná celkovej sume príspevku za hlasy, ktorá sa rozdelí na 48 podielov. V roku
konania volieb sa vyplatia najviac tri podiely, v kadom
celom roku volebného obdobia sa vyplatí 12 podielov
a v roku konania nasledujúcich volieb sa vyplatia zvyné
podiely. Ak sa èinnos Národnej rady Slovenskej republiky skonèí pred uplynutím volebného obdobia, zvyné podiely sa zniujú o poèet mesiacov, za ktoré sa volebné obdobie skrátilo.
(3) Príspevok na èinnos sa vyplatí
a) v roku konania volieb do 30 dní od uhradenia príspevku za hlasy pod¾a § 26,
b) v priebehu volebného obdobia do 30 dní od predloenia výroènej správy, ktorá je v súlade s § 30,
c) v roku konania nasledujúcich volieb do 30 dní od vyhlásenia termínu konania volieb.
(4) Príspevok na èinnos sa nevyplatí strane, ktorá
nepredloila predbenú správu alebo závereènú správu
alebo nepredloila výroènú správu za predchádzajúci
kalendárny rok a túto povinnos mala pod¾a § 30 ods. 1.
(5) Ak bola strana zruená, má nárok na zodpovedajúce podiely príspevku na èinnos za prísluný rok, a to
ku dòu zruenia za kadý aj zaèatý kalendárny mesiac.
Ak strana bola zruená po vyplatení príspevku na èinnos, právny nástupca strany alebo likvidátor je povinný podiely tohto príspevku pripadajúce na obdobie po
zruení strany vráti do tátneho rozpoètu najneskôr
do 30 dní od zruenia strany.

§ 28
Príspevok na mandát
(1) Strane patrí pod¾a poètu získaných mandátov
v Národnej rade Slovenskej republiky príspevok na
mandát v sume násobku priemernej nominálnej mesaènej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej úradom za kalendárny rok predchádzajúci roku,
v ktorom sa konali vo¾by (ïalej len priemerná mzda).
Za kadý získaný mandát, a to najviac za dvadsa mandátov, patrí strane príspevok na mandát v sume tridsanásobku priemernej mzdy. Za dvadsiaty prvý mandát a kadý ïalí mandát patrí strane príspevok na
mandát v sume dvadsanásobku priemernej mzdy.
(2) Príspevok na mandát sa vypláca na jeden rok a jeden mandát po celé volebné obdobie tej strane, na kto-
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rej kandidátnej listine poslanec kandidoval. Ak strana
kandidovala v rámci volebnej koalície, príspevok na
mandát sa vypláca tej strane, pre ktorú sa mandát získal. Nárok na príspevok na mandát vzniká strane za
celý mesiac, v ktorom sa konali vo¾by. Tento nárok zaniká uplynutím mesiaca, ktorý predchádza mesiacu,
v ktorom sa konajú nasledujúce vo¾by.
(3) Nárok na príspevok na mandát zaniká strane, ktorá nepredloila predbenú správu alebo závereènú
správu alebo nepredloila výroènú správu za predchádzajúci kalendárny rok a túto povinnos mala pod¾a
§ 30 ods. 1.
(4) Príspevok na mandát vypláca ministerstvo financií strane kadoroène poèas volebného obdobia, a to do
konca júla.
(5) V roku konania volieb sa strane vypláca zodpovedajúca èas príspevku na mandát pod¾a odseku 2 do 60
dní po oznámení výsledkov volieb.
(6) Ak sa èinnos Národnej rady Slovenskej republiky
skonèí pred uplynutím volebného obdobia, strana má
nárok na príspevok na mandát vo výke zodpovedajúcej dåke volebného obdobia. Ustanovenie odseku 2
tým nie je dotknuté. Ak sa èinnos Národnej rady Slovenskej republiky skonèí pred uplynutím volebného
obdobia a strane bol vyplatený príspevok na mandát,
strana je povinná èas tohto príspevku pripadajúcu na
obdobie po skonèení èinnosti Národnej rady Slovenskej
republiky vráti do tátneho rozpoètu najneskôr do 14
dní od skonèenia èinnosti Národnej rady Slovenskej republiky.
(7) Ak bola strana zruená, má nárok na pomernú
èas príspevku na mandát za prísluný rok, a to ku dòu
zruenia vo výke jednej dvanástiny príspevku na mandát za kadý aj zaèatý kalendárny mesiac. Ak strana
bola po vyplatení príspevku na mandát zruená, právny nástupca strany alebo likvidátor je povinný èas
tohto príspevku pripadajúcu na obdobie po zruení
strany vráti do tátneho rozpoètu najneskôr do 14 dní
od zruenia strany.
§ 29
Obmedzenie pouitia príspevkov
Príspevky zo tátneho rozpoètu pod¾a § 25 nemôe
strana poui na
a) pôièky a úvery fyzickým osobám alebo právnickým
osobám,
b) zmluvy o tichom spoloèenstve,10)
c) podnikanie obchodnej spoloènosti, ktorú strana zaloila alebo sa stala jej jediným spoloèníkom,
d) ruèenie za záväzky fyzických osôb alebo právnických osôb,
e) darovanie,
f) úhradu pokút a iných peòaných sankcií.
§ 30
Výroèná správa
(1) Strana je povinná vyhotovova výroènú správu za
predchádzajúci kalendárny rok. Výroènú správu za
predchádzajúci kalendárny rok predkladá strana Ná-
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rodnej rade Slovenskej republiky kadoroène najneskôr do 30. apríla v listinnej a v elektronickej podobe.
Výroèná správa strany je verejná a mono do nej nahliadnu, robi z nej výpis, odpis alebo kópiu v Národnej rade Slovenskej republiky alebo v jej poverenom orgáne. Výroèné správy strán zverejní Kancelária
Národnej rady Slovenskej republiky na svojej internetovej stránke na základe rozhodnutia Národnej rady
Slovenskej republiky alebo jej povereného orgánu najneskôr do 31. júla kalendárneho roka. Rodné èísla fyzických osôb nie sú súèasou zverejòovaných ani sprístupòovaných údajov.
(2) Výroèná správa obsahuje
a) úètovnú závierku za úètovné obdobie overenú audítorom urèeným Slovenskou komorou audítorov rebom zo zoznamu audítorov,27)
b) informáciu o finanènej situácii strany najmenej za
dve bezprostredne predchádzajúce úètovné obdobia,
c) informácie o udalostiach osobitného významu,13)
ktoré nastali po skonèení úètovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výroèná správa,
d) informáciu o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
e) preh¾ad o príjmoch strany v èlenení pod¾a § 22
ods. 1,
f) osobitnú evidenciu príjmov z pôièiek alebo úverov
pod¾a § 22 ods. 2,
g) osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení pod¾a § 22 ods. 3,
h) informáciu o plnení daòových povinností,
i) poèet èlenov strany k 31. decembru kalendárneho
roka, za ktorý sa výroèná správa predkladá,
j) sumu vybraných èlenských príspevkov a osobitnú
evidenciu èlenských príspevkov pod¾a § 22 ods. 4,
k) preh¾ad záväzkov po lehote splatnosti,
l) úètovnú závierku obchodnej spoloènosti, ktorú strana zaloila alebo sa stala jej jediným spoloèníkom,
za úètovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výroèná
správa.
(3) Audítor okrem úètovnej závierky pod¾a odseku 2
písm. a) overuje aj súlad výroènej správy s úètovnou závierkou zostavenou za to isté úètovné obdobie a súlad
hospodárenia strany s týmto zákonom. Správa audítora o výroènej správe je súèasou výroènej správy predkladanej stranou Národnej rade Slovenskej republiky.
(4) Audítor overujúci úètovnú závierku pod¾a odseku 2
písm. a) má právo iada od tatutárneho orgánu strany
vetky potrebné doklady a informácie potrebné na vykonanie auditu.
(5) Ak výroèná správa neobsahuje údaje pod¾a odseku 2 a správu audítora pod¾a odseku 3, ak údaje nie sú
úplné alebo pravdivé, alebo ak sa z výroènej správy zistí
iné poruenie zákona, vyzve Národná rada Slovenskej
republiky alebo jej poverený orgán stranu, aby odstránila nedostatky v urèenom termíne, najneskôr do 30.
júna kalendárneho roka.
(6) Splnenie alebo nesplnenie povinnosti pod¾a odse27
28
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ku 1 v rozsahu odsekov 2 a 3 oznámi Národná rada
Slovenskej republiky alebo jej poverený orgán ministerstvu financií do 31. mája kalendárneho roka. Ak výroèná správa pod¾a oznámenia Národnej rady Slovenskej republiky alebo jej povereného orgánu neobsahuje
vetky údaje alebo ak údaje nie sú úplné alebo pravdivé, ministerstvo financií pozastaví vyplatenie príspevku na èinnos a príspevku na mandát a do oznámenia
Národnej rady Slovenskej republiky alebo jej povereného orgánu o odstránení nedostatkov v urèenom termíne. Ak strana odstráni nedostatky výroènej správy v urèenom termíne, poukáe ministerstvo financií strane
príspevok na èinnos a príspevok na mandát dodatoène
aj za obdobie pozastavenia jeho vyplácania.
§ 31
Správne delikty
(1) Ministerstvo uloí strane pokutu v sume 100 000 Sk,
ak strana nezale ministerstvu v lehote pod¾a § 9 ods. 1,
§ 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 návrh na zmenu údajov zapísaných v registri strán a v lehote pod¾a § 12 ods. 2 návrh na
zápis nových stanov do registra strán.
(2) Ministerstvo financií uloí strane pokutu
a) v sume 100 000 Sk, ak strana
1. nepredloila ministerstvu financií v termíne predbenú správu alebo závereènú správu pod¾a § 21,
2. nepredloila Národnej rade Slovenskej republiky
výroènú správu pod¾a § 30,
3. neodstránila zistené nedostatky v lehote urèenej
pod¾a § 21 ods. 7 alebo § 30 ods. 5,
b) v sume dvojnásobku príjmu z daru alebo iného bezodplatného plnenia, ak strana prijala dar alebo iné
bezodplatné plnenie v rozpore s týmto zákonom.
(3) Pokuty pod¾a odsekov 1 a 2 mono uloi do jedného roka odo dòa, keï sa ministerstvo alebo ministerstvo financií dozvedelo o poruení zákona, najneskôr
do troch rokov odo dòa poruenia zákona.
§ 32
Finanènú kontrolu splnenia podmienok poskytovania príspevkov zo tátneho rozpoètu a správnosti ich
pouitia vykonávajú správy finanènej kontroly.
PIATA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ
USTANOVENIA
§ 33
Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahujú veobecné predpisy o správnom konaní,28) ak tento zákon neustanovuje inak.

) § 14 ods. 3 zákona è. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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§ 34
(1) Strany, ktoré vznikli pod¾a doterajích predpisov,
sú stranami pod¾a tohto zákona.
(2) Konania o uloení pokút zaèaté do 31. mája 2005
sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov; uloená pokuta nesmie by vyia ako 100 000 Sk.
(3) Strany zaregistrované pod¾a doterajích predpisov sú povinné najneskôr do 30. septembra 2005 doruèi ministerstvu
a) vyhlásenie o adrese sídla strany podpísané tatutárnym orgánom alebo vetkými èlenmi tatutárneho
orgánu,
b) vyhlásenie s uvedením údajov o mene, priezvisku,
rodnom èísle a adrese trvalého pobytu osoby, ktorá
je tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárneho
orgánu, o spôsobe, akým tatutárny orgán koná
v mene strany; vyhlásenie musí by podpísané tatutárnym orgánom alebo vetkými èlenmi tatutárneho orgánu; pravos podpisov musí by osvedèená.1)
(4) Stranu, ktorá si nesplní povinnos pod¾a odseku 3,
ministerstvo zapíe v registri strán s dodatkom v likvidácii k 1. októbru 2005 a strana bude môc vykonáva
iba pôsobnos súvisiacu so zruením strany. Strana je
povinná do 15. októbra 2006 vymenova likvidátora
a oznámi ministerstvu jeho meno, priezvisko, rodné
èíslo a adresu trvalého pobytu. Ak strana do 15. októbra 2006 neoznámi ministerstvu likvidátora, ministerstvo zapíe ako likvidátora tatutárny orgán strany,
a ak strana nemá zvolený tatutárny orgán, ministerstvo zapíe ako likvidátora splnomocnenca.
(5) Na predkladanie výroèných finanèných správ za
rok 2004 a 2005 sa vzahujú doterajie predpisy.
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(6) Ak strana nie je jediným zakladate¾om alebo jediným spoloèníkom obchodnej spoloènosti, je povinná
uvies svoje právne postavenie v tejto obchodnej spoloènosti do súladu s § 20 ods. 3 a 4 najneskôr do
31. mája 2006.
(7) Nároky na príspevky zo tátneho rozpoètu pod¾a
doterajích predpisov zanikajú uplynutím mesiaca,
ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa budú kona
vo¾by po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona. Ustanovenia tohto zákona vzahujúce sa na príspevky zo tátneho rozpoètu sa prvýkrát pouijú po vo¾bách, ktoré sa
budú kona po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona.
§ 35
Zruujú sa:
1. zákon è. 424/1991 Zb. o zdruovaní v politických
stranách a v politických hnutiach v znení zákona
è. 468/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 47/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 43/1994 Z. z., zákona
è. 404/2000 Z. z., zákona è. 152/2001 Z. z. a nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 386/2001 Z. z.,
2. zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 239/1994 Z. z. o obmedzení výdavkov politických
strán a hnutí na propagáciu pred vo¾bami do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona
è. 115/2001 Z. z.
§ 36
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2005.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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86
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. februára 2005
o klasifikácii surového dreva

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
§1
(1) Týmto nariadením sa ustanovuje klasifikácia surového dreva.
(2) Surové drevo klasifikované a oznaèené pod¾a tohto nariadenia sa povauje za surové drevo klasifikované
v Európskom spoloèenstve.
§2
Na úèely tohto nariadenia
a) klasifikácia surového dreva je jeho triedenie pod¾a
druhu dreviny a jej beného názvu, rozmerov a kvality,
b) surové drevo je drevo vyaených stromov, odvetvené a zbavené vrcholca, v kôre alebo odkôrnené, v celých dåkach alebo prieène porezané vrátane rovnaného dreva a tiepaného dreva,
c) drevo v celých dåkach je surové drevo, ktorého objem sa vyjadruje v skutoèných kubických metroch,
d) rovnané drevo je surové drevo uloené a merané
v rovnaniach; jeho objem sa zvyèajne vyjadruje
v priestorových mierach a prepoèítava sa na kubické
metre pomocou prísluných prevodových èísel.
Meranie surového dreva
§3
(1) Na meranie surového dreva sa pouíva len metrický systém.
(2) Meria sa objem surového dreva, a to skutoèné
kubické metre alebo priestorové metre, alebo hmotnos.
(3) Surové drevo sa meria jednotlivo.
(4) Na meranie surového dreva mono poui iba meradlá, ktoré zodpovedajú poiadavkám pod¾a osobitného predpisu.1) Nástroje pouívané pri meraní sa úradne
kontrolujú a uchovávajú v dobrom stave.
1

§4
(1) Dåka surového dreva sa meria ako najkratia
vzdialenos medzi koncami výrezu po povrchu oblej
plochy, obvykle od hrubieho konca. Ak sa na surovom
dreve vyskytuje ikmá plocha abového rezu, dåka sa
meria od stredu tohto zoikmenia.
(2) Dåka surového dreva sa meria v metroch s presnosou na jeden centimeter a zaokrúh¾uje sa na celé
decimetre nadol. Pri dlhom dreve so stredovou hrúbkou do 20 cm bez kôry môe sa dåka zaokrúh¾ova na
celé metre nadol.
(3) Pri meraní rovnaného dreva je prídavok na výku
rovnane najmenej 3 %.
§5
(1) Hrúbka surového dreva sa meria v milimetroch
ako kolmá vzdialenos medzi dvoma dotyènicami vedenými rovnobene v proti¾ahlých bodoch obvodu prierezu.
(2) Ak sa hrúbka surového dreva meria s kôrou,
uskutoèòuje sa primeraná zráka na kôru. Vykonanie
zráky sa musí uvies.
(3) Meria sa
a) stredová hrúbka (uprostred menovitej dåky výrezu),
b) minimálna hrúbka na èape (na tenom konci),
c) hrúbka vo vzdialenosti jedného metra od hrubieho
konca,
d) hrúbka èapu.
(4) Hrúbka surového dreva do 19 cm vrátane bez
kôry sa meria jedenkrát v horizontálnom smere a zaokrúh¾uje sa na celé centimetre nadol.
(5) Hrúbka surového dreva 20 cm a viac bez kôry sa
meria dvakrát kolmo na seba, alebo ak je to moné, ako
najväèia a najmenia hrúbka. Z oboch meraní bez zaokrúh¾ovania sa vypoèíta aritmetický priemer a zaokrúhli sa na celé centimetre nadol.
(6) Pri klasifikácii surového dreva pod¾a minimálnej hrúbky dreva na èape sa hrúbka dreva meria len
raz.
(7) Ak je v mieste merania hrúbky výrazná rastová
nepravidelnos (vyvýenina, nádor a pod.) alebo pras-

) Zákon è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 431/2004 Z. z.

Strana 746

Zbierka zákonov è. 86/2005

len vetiev, potom sa hrúbka meria pod¾a odseku 4 alebo
odseku 5 dvoma meraniami v rovnakej vzdialenosti
pred miestom výraznej rastovej nepravidelnosti a za
ním. Z meraní bez zaokrúh¾ovania sa vypoèíta aritmetický priemer a zaokrúh¾uje sa na celé centimetre nadol.
§6
(1) Objem surového dreva sa urèuje v kubických
metroch najmenej na dve desatinné miesta
a) výpoètom alebo pomocou obvyklých objemových tabuliek na základe odmeranej dåky a hrúbky s kôrou
alebo bez kôry,
b) váením a prepoètom pod¾a pecifickej hmotnosti
dreva,
c) prepoètom z priestorových metrov rovnane pod¾a
prepoèítavacích koeficientov.
(2) Pri urèovaní objemu surového dreva z hmotnosti
surového dreva sa hmotnos zisuje váením.
(3) Objem surového dreva v celých dåkach, ktoré má
nepravidelný tvar, zisuje sa z objemu sekcií.
(4) Objem jednotlivých sekcií sa urèuje na základe
nameraných hodnôt ich dåky a hrúbky.
Klasifikácia surového dreva
§7
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(6) Surové drevo v celých dåkach sa pod¾a hrúbky
tenieho konca a dåky výrezu pri splnení oboch parametrov zaraïuje do týchto rozmerových tried:
Trieda

Minimálna dåka

H1
H2
H3
H4
H5
H6

8m
10 m
14 m
16 m
18 m
18 m

Minimálna hrúbka na
tenom konci bez kôry
10 cm
12 cm
14 cm
17 cm
22 cm
30 cm

(7) Surové drevo, ktoré sa triedi pod¾a hrúbky bez
kôry meranej jeden meter od hrubieho konca (napríklad ståpové výrezy, rïovina), zaraïuje sa do týchto
rozmerových tried:
Trieda
P1
P2
P3

Hrúbka
6 cm a menej
7 a 13 cm
14 cm a viac

(8) Rovnané drevo sa pri triedení zaraïuje pod¾a nameranej hrúbky tenieho konca do týchto rozmerových
tried:
Trieda
S1
S2
S3

výrezy s hrúbkou 3 a 6 cm (tenké výrezy)
výrezy s hrúbkou 7 a 13 cm
výrezy s hrúbkou 14 cm a viac (hrubé výrezy
a tiepy)

Surové drevo sa klasifikuje pod¾a druhu dreviny
a beného názvu, rozmerov a kvality.

(9) Ak je rovnané drevo odkôrnené, hrúbky pod¾a odseku 8 sa zniujú o jeden centimeter.

§8

§9

(1) Pri rozmerovom triedení surového dreva sa pouívajú merania pod¾a § 4 a 5.

(1) Pri klasifikácii surového dreva sa posudzujú tieto
znaky kvality:
a) krivos,
b) toèitos vláken,
c) zbiehavos,
d) hrèe  zdravé, nezdravé, zarastené,
e) hrbo¾atos kmeòa,
f) excentrické jadro,
g) reakèné drevo  ahové, tlakové,
h) chyby tvaru kmeòa,
i) trhliny  odlupèivé, dreòové, výrobné, mrazové,
j) chyby dreva spôsobené vysúaním,
k) sfarbenie hubami,
l) hniloba,
m) ostatné chyby spôsobené kodlivými organizmami.

(2) Surové drevo sa pod¾a stredovej hrúbky meranej
bez kôry nezávisle od dåky výrezu zaraïuje do týchto
rozmerových tried:
Trieda
L0
L1a
L1b
L2a
L2b
L3a
L3b
L4
L5
L6

Stredová hrúbka bez kôry
do 10 cm
10 a 14 cm
15 a 19 cm
20 a 24 cm
25 a 29 cm
30 a 34 cm
35 a 39 cm
40 a 49 cm
50 a 59 cm
60 cm a viac

(3) Zaradenie do podtried a a b mono rozíri na
vetky triedy so zachovaním rovnakej gradácie ako pri
triedach L1 a L3 alebo sa nemusí bra do úvahy.
(4) Zaradenie do podtried nesmie vytvára prekáky
pre obchod v rámci Európskeho spoloèenstva.
(5) Ïalie triedy mono vytvára nad triedou 6 so zachovaním rovnakej gradácie.

(2) Krivos sa vyjadruje v centimetroch na jeden meter. Vypoèíta sa ako pomer medzi výkou oblúka
v mieste najväèieho zakrivenia v centimetroch (zaokrúhlená na najblií centimeter) a vzdialenosou medzi krajnými bodmi zakrivenej èasti v metroch na jedno
desatinné miesto.
(3) Toèitos sa vyjadruje v centimetroch na jeden meter. Meria sa urèením vzdialenosti v centimetroch (zaokrúhlenej na najblií centimeter) na jeden meter då-
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ky medzi smerom vláken a priamkou rovnobenou
s osou dreva v celej dåke.
(4) Zbiehavos sa vyjadruje v centimetroch na jeden
meter na jedno desatinné miesto. Meria sa prostredníctvom pomeru medzi rozdielom hrúbok dreva v celej dåke meranými jeden meter od oboch koncov v centimetroch (zaokrúhlenými na celý centimeter smerom nadol)
a vzdialenosou medzi oboma miestami merania vyjadrenou v metroch na jedno desatinné miesto.
(5) Priemer hrèí sa meria v milimetroch v mieste ich
najmenieho priemeru.
(6) Znaky kvality sa hodnotia vizuálnym posúdením,
prípadne meraním.
(7) Pri klasifikovaní pod¾a kvality sa surové drevo zaraïuje do týchto kvalitatívnych tried:
a) trieda A/EHS  zdravé surové drevo vynikajúcej kvality, bez chýb alebo s nepatrnými chybami, ktoré neobmedzujú jeho pouitie,
b) trieda B/EHS  surové drevo tandardnej kvality
vrátane dreva zo suchárov, s jednou chybou alebo
s viacerými chybami, ako je mierna krivos a mierna
toèivos, mierna zbiehavos, iadne ve¾ké hrèe, nieko¾ko malých alebo stredne ve¾kých hrèí, malé
mnostvo nezdravých hrèí obmedzenej ve¾kosti,
mierne excentrické jadro, nepravidelnos tvaru alebo ojedinelé chyby pri celkovej dobrej kvalite dreva,
c) trieda C/EHS  surové drevo, ktoré pre jeho chyby
nemôe by zaradené do triedy A/EHS alebo do triedy B/EHS, ale ktorého kvalita umoòuje priemyslové spracovanie.

Strana 747

(2) Surové drevo zaradené do kvalitatívnej triedy A/EHS pod¾a § 9 ods. 7 písm. a) sa oznaèí identifikaènou nezmazate¾nou znaèkou A alebo èervenou
farbou.
(3) Surové drevo zaradené do kvalitatívnej triedy C/EHS pod¾a § 9 ods. 7 písm. c) sa oznaèí identifikaènou nezmazate¾nou znaèkou C alebo zelenou farbou.
(4) Identifikaèné oznaèenie surového dreva kvalitatívnej triedy B/EHS pod¾a § 9 ods. 7 písm. b) nie je potrebné.
§ 11
(1) Klasifikácia surového dreva sa vzahuje na celú
produkciu surového dreva.
(2) Pri klasifikácii surového dreva pod¾a rozmerov
alebo pod¾a kvality mono vytvára podtriedy; vytvorením podtried nie je dotknuté ustanovenie odseku 1.
§ 12
Týmto nariadením sa preberá právne záväzný akt
Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedený
v prílohe.

§ 10

§ 13

Oznaèovanie surového dreva
(1) Surové drevo merané pod¾a § 4 a 5 sa oznaèuje
rozmerovou triedou pod¾a § 8.

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. mája
2005.

Mikulá Dzurinda v. r.
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 86/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 68/89/EHS z 23. 01. 1968 o aproximácii zákonov èlenských tátov týkajúcich sa klasifikácie surového dreva (Ú. v. ES, L 32/12, 06. 02. 1968).
Právny predpis Európskych spoloèenstiev je preloený do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom
jazyku mono nazrie v sídle Intitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
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87
VYHLÁKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 3. marca 2005,
ktorou sa ustanovuje postup pri výpoète a zúètovaní odplaty za správu dôchodkového
fondu a odplaty za vedenie osobného dôchodkového úètu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 63 ods. 4 zákona è. 43/2004 Z. z.
o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 721/2004 Z. z.
(ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
(1) Na úèely postupu pri výpoète a zúètovaní odplaty
za správu dôchodkového fondu obdobím, za ktoré sa
vypoèíta a zúètuje odplata za správu dôchodkového
fondu, je kalendárny mesiac (ïalej len prísluný mesiac).
(2) Pri výpoète odplaty za správu dôchodkového fondu za prísluný mesiac sa postupuje pod¾a vzorca uvedeného v prílohe è. 1.
(3) Na úèely postupu pri výpoète odplaty za správu
dôchodkového fondu v prípade prestupu sporite¾a
z jedného dôchodkového fondu do iného dôchodkového
fondu spravovaného príslunou dôchodkovou správcovskou spoloènosou pod¾a § 96 ods. 1 zákona v príslunom mesiaci (ïalej len prestup) prísluným obdobím je obdobie, poèas ktorého boli v príslunom
mesiaci na osobnom dôchodkovom úète evidované dôchodkové jednotky dôchodkového fondu, z ktorého
sporite¾ prestúpil alebo do ktorého sporite¾ prestúpil.

ho fondu je prvý pracovný deò kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po príslunom mesiaci.
(3) Dòom zúètovania odplaty za správu dôchodkového fondu, z ktorého sporite¾ prestúpil v príslunom mesiaci, je deò, ku ktorému sporite¾ prestúpil z jedného
dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu
spravovaného príslunou dôchodkovou správcovskou
spoloènosou. Dòom zúètovania odplaty za správu dôchodkového fondu, do ktorého sporite¾ prestúpil v príslunom mesiaci, je
a) prvý pracovný deò kalendárneho mesiaca nasledujúceho po príslunom mesiaci, ak sporite¾ po prestupe do tohto dôchodkového fondu bol jeho sporite¾om
do konca prísluného mesiaca, alebo
b) deò ïalieho prestupu v príslunom mesiaci, ak
sporite¾ v príslunom mesiaci prestúpil z tohto dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu
spravovaného príslunou dôchodkovou správcovskou spoloènosou.
§3

(4) Pri výpoète odplaty za správu dôchodkového fondu za prísluný mesiac v prípade prestupu sa postupuje pod¾a vzorca uvedeného v prílohe è. 2.

Na postup pri výpoète a zúètovaní odplaty za správu
dôchodkového fondu v prípade, keï dôchodková správcovská spoloènos zaèala v príslunom mesiaci vytvára tento dôchodkový fond, a v prípade prechodu správy dôchodkových fondov na inú dôchodkovú
správcovskú spoloènos pod¾a § 68 a 69 zákona v príslunom mesiaci platí § 1 ods. 3 a 4 a § 2 ods. 1 a 3 rovnako.

§2

§4

(1) Pri zúètovaní odplaty za správu dôchodkového
fondu sa postupuje tak, e odplata za správu dôchodkového fondu vyjadrená v slovenských korunách sa
v deò jej zúètovania prepoèíta na dôchodkové jednotky
a poèet týchto dôchodkových jednotiek sa odpoèíta
z osobného dôchodkového úètu. Na prepoèítanie odplaty za správu dôchodkového fondu vyjadrenej v slovenských korunách pod¾a prvej vety sa pouije aktuálna
hodnota dôchodkovej jednotky pod¾a § 75 ods. 5 zákona.

(1) Pri zúètovaní odplaty za vedenie osobného dôchodkového úètu sa postupuje tak, e odplata za vedenie osobného dôchodkového úètu vyjadrená v slovenských korunách sa v deò jej zúètovania prepoèíta na
dôchodkové jednotky a poèet týchto dôchodkových jednotiek sa odpoèíta z osobného dôchodkového úètu. Na
prepoèítanie odplaty za vedenie osobného dôchodkového úètu vyjadrenej v slovenských korunách pod¾a prvej
vety sa pouije aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky pod¾a § 75 ods. 5 zákona.

(2) Dòom zúètovania odplaty za správu dôchodkové-

(2) Dòom zúètovania odplaty za vedenie osobného
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dôchodkového úètu je deò pripísania dôchodkových
jednotiek, ktoré zodpovedajú príspevku na starobné
dôchodkové sporenie, na osobný dôchodkový úèet.
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§5
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. marca 2005.

v z. Miroslav Beblavý v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 87/2005 Z. z.

VZOREC NA VÝPOÈET ODPLATY ZA SPRÁVU
DÔCHODKOVÉHO FONDU ZA PRÍSLUNÝ MESIAC
n

∑ Hd × Pd

OSDFp = S × d=1

n

,

kde
OSDFp = odplata za správu dôchodkového fondu v príslunom mesiaci vyjadrená v slovenských korunách,
S = výka odplaty za správu dôchodkového fondu (percentuálna sadzba) urèená pod¾a § 63 ods. 2 zákona,
Hd = aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky v deò d urèená s presnosou na tyri desatinné miesta,
Pd = poèet dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom úète sporite¾a v deò d urèený s presnosou na tyri
desatinné miesta,
n = poèet dní prísluného mesiaca.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 87/2005 Z. z.

VZOREC NA VÝPOÈET ODPLATY ZA SPRÁVU DÔCHODKOVÉHO FONDU
ZA PRÍSLUNÝ MESIAC V PRÍPADE PRESTUPU SPORITE¼A
Z JEDNÉHO DÔCHODKOVÉHO FONDU DO INÉHO DÔCHODKOVÉHO FONDU
SPRAVOVANÉHO PRÍSLUNOU DÔCHODKOVOU SPRÁVCOVSKOU SPOLOÈNOSOU
x

∑ Hd × Pd

OSDFp = S × d=1

n

,

kde
OSDFp = odplata za správu dôchodkového fondu, z ktorého sporite¾ v príslunom mesiaci prestúpil alebo do ktorého
sporite¾ v príslunom mesiaci prestúpil, vyjadrená v slovenských korunách,
S = výka odplaty za správu dôchodkového fondu (percentuálna sadzba) urèená pod¾a § 63 ods. 2 zákona,
Hd = aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky v deò d urèená s presnosou na tyri desatinné miesta,
Pd = poèet dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom úète sporite¾a v deò d urèený s presnosou na tyri
desatinné miesta,
x = poèet dní prísluného obdobia,
n = poèet dní prísluného mesiaca.
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88
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 8 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 1. marca 2005 è. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky.
Výnos urèuje oprávnené osoby, ktorým mono dotácie poskytnú, úèel, na ktorý mono dotácie poskytnú, rozsah
a spôsob poskytovania dotácií a ïalie podmienky poskytovania dotácií.
Výnos nadobúda úèinnos 15. marca 2005 s výnimkou § 8 ods. 3 písm. e) a § 10 ods. 1 písm. e), ktoré nadobúdajú
úèinnos 1. apríla 2005.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 2/2005 a v elektronickej forme na internetovej stránke www.economy.gov.sk.
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89
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov
opatrenie z 1. marca 2005 è. 07045-8/2005-SL, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 è. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien
v oblasti zdravotníctva v znení neskorích predpisov (oznámenie è. 588/2003 Z. z.).
Zmeny sa vykonávajú v prílohe è. 2, ktorá ustanovuje maximálne ceny liekov a zdravotníckych pomôcok.
Opatrenie nadobúda úèinnos 15. marca 2005.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 8 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono doò nazrie
na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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