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127
ZÁKON
zo 16. marca 2005,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 460/2002 Z. z. o vykonávaní
medzinárodných sankcií zabezpeèujúcich medzinárodný mier a bezpeènos

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpeèujúcich medzinárodný mier
a bezpeènos sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa za slovo vykonávanie vkladá slovo niektorých.
2. § 2 a 3 znejú:
§ 2
Základné pojmy
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) medzinárodnou sankciou súhrn obmedzení, príkazov alebo zákazov zavedených na úèel zachovania
alebo obnovenia medzinárodného mieru a bezpeènosti, ktoré vyplývajú
1. z rozhodnutia Bezpeènostnej rady Organizácie
Spojených národov, prijatých pod¾a èl. 41 Charty
Organizácie Spojených národov (ïalej len rozhodnutie) alebo
2. z jednotných akcií Rady Európskej únie (ïalej len
Rada) pod¾a èl. 14 Zmluvy o Európskej únii (ïalej len jednotná akcia) a spoloèných pozícií Rady
pod¾a èl. 15 Zmluvy o Európskej únii (ïalej len
spoloèná pozícia), alebo
3. z naliehavého opatrenia pod¾a èl. 60 a 301 Zmluvy
o zaloení Európskeho spoloèenstva (ïalej len
naliehavé opatrenie),
b) sankcionovaným územím v rozhodnutí, v spoloènej
pozícii, v jednotnej akcii alebo v naliehavom opatrení
urèené územie vrátane vzduného priestoru a pobrených vôd,
c) sankcionovanou osobou osoba, ktorá je urèená
v rozhodnutí, v jednotnej akcii, v spoloènej pozícii
alebo v naliehavom opatrení
1. fyzická osoba ijúca na sankcionovanom území,
2. iná fyzická osoba alebo iná organizovaná moc a jej
predstavitelia obvykle sa zdrujúca na sankcionovanom území s výnimkou obèanov Slovenskej republiky,
3. právnická osoba so sídlom na sankcionovanom
území,
d) slovenskou osobou
1. Slovenská republika,
2. obèan Slovenskej republiky,

3. iná fyzická osoba zdrujúca sa na území Slovenskej republiky pod¾a osobitného zákona,1)
4. právnická osoba2) so sídlom na území Slovenskej
republiky,
e) tovarom kadá hnute¾ná vec vrátane surovín a elektrickej energie, výrobky alebo sluby s výnimkou
predmetov kultúrnej hodnoty bez oh¾adu na ich odplatné alebo bezodplatné poskytnutie,
f) sankcionovaným tovarom v rozhodnutí, v jednotnej
akcii alebo v naliehavom opatrení urèený tovar, ktorý vlastní alebo drí sankcionovaná osoba,
g) slovenským tovarom tovar, ktorý vlastní alebo drí
slovenská osoba,
h) iným tovarom tovar, ktorý nie je slovenským tovarom ani sankcionovaným tovarom,
i) dopravným prostriedkom zariadenie, ktoré je spôsobilé prepravova najmä osoby, batoinu, tovar pod¾a
písmena e) alebo potové zásielky,
j) dopravným prostriedkom sankcionovanej osoby aj
dopravný prostriedok imatrikulovaný, vlastnený,
draný alebo pouívaný sankcionovanou osobou
alebo v jej prospech,
k) slovenským dopravným prostriedkom aj dopravný
prostriedok imatrikulovaný, vlastnený, draný alebo pouívaný slovenskou osobou alebo v jej prospech,
l) iným dopravným prostriedkom dopravný prostriedok, ktorý nie je slovenským dopravným prostriedkom ani dopravným prostriedkom sankcionovanej
osoby,
m) predmetom kultúrnej hodnoty
1. umelecké dielo a predmety múzejnej hodnoty
a galerijnej hodnoty,4)
2. národná kultúrna pamiatka5) a jej súbory,
3. historické kninièné dokumenty a historické
kninièné fondy,6)
4. evidovaný majetok cirkví a náboenských spoloèností,7)
5. archívne dokumenty.8)
§3
(1) Vláda Slovenskej republiky vyhlási nariadením
vlády
a) rozhodnutie, ak ho Rada nepreberie spoloènou pozíciou alebo jednotnou akciou,
b) medzinárodnú sankciu, ktorá je namierená proti obèanom èlenských tátov Európskej únie alebo právnickým osobám, ktoré majú sídlo na území èlenského tátu Európskej únie,
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c) spoloènú pozíciu alebo jednotnú akciu, ktoré Rada
nevykoná naliehavým opatrením.
(2) Kadý je povinný dodriava medzinárodné sankcie vyhlásené vládou Slovenskej republiky pod¾a tohto
zákona.
(3) Ak Bezpeènostná rada Organizácie Spojených
národov alebo Rada rozhodnutia o medzinárodných
sankciách pod¾a § 2 písm. a) zruí, vláda Slovenskej republiky zruí nariadenia vlády, ktorými sa rozhodnutia
o medzinárodných sankciách pod¾a § 2 písm. a) na území Slovenskej republiky vyhlásili..
3. Poznámka pod èiarou k odkazu 3 sa vypúa.
4. Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

8) Zákon è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 515/2003
Z. z..

5. V § 9 písm. b) sa slová záväznou rezolúciou alebo
spoloènou pozíciou prísluných medzinárodných orgánov (§ 2 ods. 1) nahrádzajú slovami rozhodnutím,
spoloènou pozíciou, jednotnou akciou a naliehavým
opatrením.
6. V § 10 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Za poruenie medzinárodnej sankcie alebo za
poruenie sankcie vyhlásenej nariadením vlády vydaným pod¾a § 3 uloí orgán prísluný pod¾a odseku 7
právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikate¾ovi
a) pokutu od 100 000 do 10 000 000 Sk,
b) prepadnutie veci.
(2) Autorovi,18) majite¾ovi patentu18a) alebo inej fyzickej osobe, ktorej práva k predmetu duevného vlastníctva sú chránené osobitným predpisom, mono uloi
pokutu od 100 000 Sk do 500 000 Sk, ak tieto práva
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prevedie na inú osobu alebo dá súhlas na ich vyuitie
alebo pouitie v rozpore s medzinárodnou sankciou
alebo nariadením vlády..
7. V poznámke pod èiarou k odkazu 18 sa citácia
§ 2 zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou § 6 zákona è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)..
8. Poznámka pod èiarou k odkazu 18a znie:

18a) Zákon è. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných
osvedèeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(patentový zákon) v znení zákona è. 402/2002 Z. z.
Zákon è. 478/1992 Zb. o úitkových vzoroch v znení neskorích
predpisov.
Zákon è. 444/2002 Z. z. o dizajnoch.
Zákon è. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení
neskorích predpisov..

9. § 11 sa vypúa.
10. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
§ 12a
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 707/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné
sankcie zabezpeèujúce medzinárodný mier a bezpeènos v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 185/2003 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 240/2003 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 447/2003 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 137/2004 Z. z..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2005.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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128
ZÁKON
zo 16. marca 2005
o zruení Fondu na podporu zahranièného obchodu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

c) podanie návrhu na výmaz fondu z obchodného registra.

§1

§3

Fond na podporu zahranièného obchodu (ïalej len
fond) sa zruuje.
§2
(1) Majetok fondu, práva a povinnosti z majetkových
vzahov a iných právnych vzahov prechádzajú od
1. mája 2005 na Slovenskú republiku do správy Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu.
(2) Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu zabezpeèí do troch mesiacov od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona
a) vypracovanie úètovnej závierky overenej audítorom,
b) vypracovanie výroènej správy o hospodárení a èinnosti fondu,

Zruuje sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahranièného
obchodu v znení zákona è. 162/1998 Z. z., zákona
è. 304/1999 Z. z. a zákona è. 133/2004 Z. z.,
2. zákon è. 214/1997 Z. z. o ochranných opatreniach
pri dovoze,
3. zákon è. 226/1997 Z. z. o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach.
§4
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2005.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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129
ZÁKON
zo 16. marca 2005,
ktorým sa dopåòa zákon è. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finanèného príspevku
prísluníkom èeskoslovenských zahranièných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho
odboja v rokoch 1939  1945 v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

iadate¾ovi, môe z vlastného podnetu preskúma minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ïalej len
minister).

Èl. I

(9) Ak bolo stanovisko vydané v rozpore so veobecne záväzným právnym predpisom, minister vydá nové
stanovisko, ktorým prizná príspevok pod¾a tohto zákona. Na vyplatenie tohto príspevku sa nevzahuje lehota
pod¾a odseku 7.

Zákon è. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového
finanèného príspevku prísluníkom èeskoslovenských
zahranièných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939  1945 v znení zákona
è. 439/2002 Z. z., zákona è. 443/2002 Z. z. a zákona
è. 563/2003 Z. z. sa dopåòa takto:
§ 5 sa dopåòa novými odsekmi 8 a 10, ktoré znejú:
(8) Stanovisko pod¾a odseku 5, ktorým sa nepriznal
príspevok alebo èas príspevku a ktoré bolo doruèené

(10) Minister nemôe zrui stanovisko po uplynutí
troch rokov odo dòa jeho doruèenia..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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ZÁKON
zo 16. marca 2005
o vojnových hroboch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

bode s trvalým pobytom na území terajej Slovenskej republiky.

§1

§3

Predmet úpravy

Starostlivos o vojnové hroby

Tento zákon ustanovuje práva a povinnosti obce pri
zabezpeèovaní starostlivosti o vojnové hroby, poskytovanie finanèného príspevku zo tátneho rozpoètu (ïalej
len príspevok) na vojnové hroby a slovenské vojnové
hroby v zahranièí, pôsobnos orgánov tátnej správy na
úseku vojnových hrobov a sankcie za poruenie povinností ustanovených týmto zákonom.

(1) Obec zabezpeèuje starostlivos o vojnové hroby,
ktoré sa nachádzajú na jej území.

§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) vojnovým hrobom miesto, kde sú uloené pozostatky vojnovej obete, ako aj náhrobok, pamätník, iný
pietny symbol alebo pamätné miesto, ktoré pripomínajú vojnovú udalos,
b) vojnovou obeou prísluník ozbrojených síl, vojnový
zajatec alebo civilná osoba, ktorí zomreli v dôsledku
vojnovej udalosti od roku 1914,
c) starostlivosou o vojnový hrob zachovanie vojnového
hrobu v riadnom stave, najmä úprava vojnového
hrobu a jeho bezprostredného okolia, umiestnenie
náhrobku, pamätníka alebo iného pietneho symbolu s údajmi o vojnovej obeti, exhumácia vojnovej
obete, zriadenie, premiestnenie a prestavba vojnového hrobu a vedenie evidencie o vojnovom hrobe,
d) slovenským vojnovým hrobom v zahranièí miesto
mimo územia Slovenskej republiky, kde sú uloené
pozostatky vojnovej obete, a to
1. prísluníka ozbrojených síl Rakúsko-Uhorska,
ktorý bol obèanom Rakúsko-Uhorska s trvalým
pobytom na území terajej Slovenskej republiky,
2. prísluníka ozbrojených síl Èeskoslovenskej republiky, ktorý bol obèanom Èeskoslovenskej republiky s trvalým pobytom na území terajej Slovenskej republiky,
3. prísluníka ozbrojených síl Slovenského tátu
alebo Slovenskej republiky, ktorý bol obèanom
Slovenského tátu alebo Slovenskej republiky,
4. vojnového zajatca alebo civilnej osoby, ktorí boli
obèanmi tátov uvedených v prvom a treom
1

(2) Obec je ïalej povinná
a) zabezpeèi, aby v bezprostrednom okolí vojnového
hrobu nebola umiestnená vec alebo zariadenie, ktoré je nezluèite¾né s úctou k tomuto miestu,
b) oznamova na poiadanie orgánov tátnej správy na
úseku vojnových hrobov údaje z evidencie vojnových
hrobov, ktorú vedie,
c) informova krajský úrad do 30. apríla kalendárneho
roka o poète vojnových hrobov a o ich technickom
stave za predchádzajúci kalendárny rok.
(3) Zriadi, premiestni, prestava alebo zrui vojnový hrob môe obec len na základe písomnej iadosti
a po písomnom súhlase Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky (ïalej len ministerstvo); na zriadenie vojnového hrobu sa vyaduje aj súhlas vlastníka nehnute¾nosti, na ktorej sa má vojnový hrob zriadi, a na
premiestnenie vojnového hrobu súhlas vlastníka nehnute¾nosti, na ktorú sa má vojnový hrob premiestni.
(4) Súhlasom ministerstva pod¾a odseku 3 nie sú
dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.1)
(5) Ak sa vojnový hrob nachádza mimo verejného
pohrebiska, vlastník, nájomca alebo iný uívate¾ nehnute¾nosti je povinný umoni prístup k vojnovému
hrobu na úèely zabezpeèovania starostlivosti o vojnový
hrob alebo vzdania úcty vojnovým obetiam.
§4
Poskytovanie príspevku
(1) Na zabezpeèovanie starostlivosti o vojnový hrob
sa poskytne obci príspevok na kalendárny rok na kadý
vojnový hrob v sume pänásobku minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej osobitným predpisom.2)
(2) Príspevok mono ïalej poskytnú obci najmä na
a) plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných
zmlúv o vojnových hroboch, ktorými je Slovenská republika viazaná,

) Napríklad zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov, zákon
è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
2
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 525/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výka minimálnej mzdy.
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b) výkon prác na vojnovom hrobe pri udalosti celospoloèenského alebo medzinárodného významu,
c) úpravu verejného pohrebiska s vojnovými hrobmi,
d) zruenie vojnového hrobu,
e) odstránenie následkov ivelnej pohromy alebo inej
mimoriadnej udalosti, alebo vandalstva na vojnovom hrobe.
(3) Obec je oprávnená poiada krajský úrad do
30. apríla kalendárneho roka o príspevok na nasledujúci rozpoètový rok na zabezpeèovanie starostlivosti
o vojnový hrob a na plnenie úloh pod¾a odseku 2.
(4) iados pod¾a odseku 3 musí ma písomnú formu
a musí obsahova úèel, na ktorý sa príspevok iada,
èíslo bankového úètu obce a adresu obecného úradu;
ak ide o príspevok pod¾a odseku 1, aj poèet vojnových
hrobov, na ktoré sa príspevok iada.
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(3) Krajský úrad
a) koordinuje starostlivos o vojnové hroby na území
kraja,
b) rozhoduje o náhrade za obmedzenie vlastníckeho
práva pod¾a § 5 ods. 3,
c) predkladá do 31. mája kalendárneho roka ministerstvu informáciu o poète vojnových hrobov a o ich
technickom stave za predchádzajúci kalendárny
rok,
d) predkladá do 31. mája kalendárneho roka ministerstvu iados o príspevok pod¾a § 4 ods. 1 a 2 na nasledujúci rozpoètový rok,
e) poskytuje príspevok pod¾a § 4 ods. 1,
f) vedie evidenciu vojnových hrobov, ktoré sa nachádzajú na území kraja,
g) vykonáva dozor a ukladá pokuty pod¾a § 9.
§7

(5) Príspevok mono poskytnú aj na zriadenie, premiestnenie, úpravu, prestavbu alebo zruenie slovenského vojnového hrobu v zahranièí. Bliie podmienky
poskytnutia príspevku sa ustanovia v písomnej zmluve, ktorú uzatvorí ministerstvo so zahraniènou osobou.

Ministerstvo a krajský úrad v rozsahu svojej pôsobnosti dozerajú na dodriavanie ustanovení tohto zákona a rozhodnutí vydaných na jeho základe.

§5

§8

Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva

Priestupky

(1) Ak sa vojnový hrob nachádza mimo verejného
pohrebiska, má vlastník nehnute¾nosti nárok na jednorazovú primeranú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva; to neplatí, ak nehnute¾nos je vo vlastníctve Slovenskej republiky.

(1) Priestupku na úseku vojnových hrobov sa dopustí ten, kto
a) zriadi, premiestni, prestavia alebo zruí vojnový
hrob bez súhlasu ministerstva,
b) pokodí alebo zneèistí vojnový hrob,
c) poruí povinnosti ustanovené v § 3 ods. 5.

(2) Nárok na náhradu pod¾a odseku 1 mono uplatni
na krajskom úrade, v ktorého územnom obvode sa nehnute¾nos nachádza, a to do jedného roka odo dòa obmedzenia vlastníckeho práva, inak nárok zaniká.
(3) Krajský úrad poskytne za obmedzenie vlastníckeho práva peòanú náhradu zodpovedajúcu rozsahu
tohto obmedzenia.

Dozor

(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 mono uloi pokutu do 50 000 Sk.
(3) Pokuta je splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uloení.
(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
osobitný zákon.3)

§6

§9

Výkon tátnej správy

Iné správne delikty

(1) tátnu správu na úseku vojnových hrobov vykonáva ministerstvo a krajský úrad.

(1) Správneho deliktu na úseku vojnových hrobov sa
dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾, ktorá
a) zriadi, premiestni, prestavia alebo zruí vojnový
hrob bez súhlasu ministerstva,
b) pokodí alebo zneèistí vojnový hrob,
c) poruí povinnosti ustanovené v § 3 ods. 5.

(2) Ministerstvo ako ústredný orgán tátnej správy
na úseku vojnových hrobov
a) riadi a kontroluje výkon tátnej správy na úseku vojnových hrobov,
b) koordinuje starostlivos o vojnové hroby,
c) ude¾uje súhlas na zriadenie, premiestnenie, prestavbu a zruenie vojnového hrobu,
d) rozhoduje v pochybnostiach o tom, èo je vojnový
hrob a slovenský vojnový hrob v zahranièí,
e) rozhoduje o exhumácii vojnovej obete,
f) poskytuje príspevok pod¾a § 4 ods. 2 a 5,
g) vedie ústrednú evidenciu vojnových hrobov,
h) vykonáva dozor.
3

(2) Za správny delikt pod¾a odseku 1 uloí krajský
úrad pokutu do 500 000 Sk.
(3) Krajský úrad pri urèení výky pokuty prihliada na
závanos, spôsob, èas trvania a následky protiprávneho konania.
(4) Pokutu mono uloi do dvoch rokov odo dòa, keï
sa krajský úrad dozvedel o poruení povinnosti, najne-

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
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skôr vak do troch rokov, keï k porueniu povinnosti
dolo.
(5) Pokuta je splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uloení.
Spoloèné, prechodné
a závereèné ustanovenia
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príspevkovú organizáciu zriadenú Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, ktorá vykonáva správu vojnového hrobu pod¾a osobitného zákona.5)
§ 11
Prechodné ustanovenia

§ 10
Spoloèné ustanovenia
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní4) okrem § 6 ods. 2
písm. f) a § 6 ods. 3 písm. e).

(1) Ak sa vojnový hrob nachádza mimo verejného
pohrebiska k 30. aprílu 2005, môe vlastník nehnute¾nosti uplatni na krajskom úrade, v ktorého územnom
obvode sa nehnute¾nos nachádza, nárok na náhradu
za obmedzenie vlastníckeho práva do 31. decembra
2005, inak nárok zaniká; to neplatí, ak nehnute¾nos je
vo vlastníctve Slovenskej republiky.

(2) Obsahom evidencie vojnových hrobov sú údaje
o vojnovom hrobe, ak sú známe, v rozsahu
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum úmrtia
a tátna príslunos vojnovej obete alebo údaj o tom,
e ide o neznámu vojnovú obe,
b) názov obce alebo vojenského obvodu, názov katastrálneho územia a parcelné èíslo, kde sa vojnový
hrob nachádza,
c) údaje o vlastníkovi nehnute¾nosti, na ktorej sa vojnový hrob nachádza, a to meno, priezvisko, dátum
narodenia a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikaèné èíslo, ak ide o právnickú osobu,
d) vojnová udalos, ku ktorej sa vojnový hrob vzahuje,
e) poèet vojnových hrobov,
f) poèet vojnových obetí pochovaných vo vojnovom
hrobe,
g) fotodokumentácia vojnového hrobu.

(2) V roku 2005 je obec oprávnená poiada krajský
úrad o príspevok pod¾a § 4 ods. 1 a 2 do 31. mája 2005.

(3) Ak sa vojnový hrob nachádza na území vojenského obvodu, práva a povinnosti ustanovené týmto zákonom obci sa vzahujú na rozpoètovú organizáciu alebo

Úèinnos

(3) Ministerstvo, krajský úrad a obec zabezpeèia vedenie evidencie vojnových hrobov v súlade s týmto zákonom do 31. decembra 2006.
§ 12
Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa:
1. zákon è. 441/2002 Z. z. o vojnových hroboch,
2. vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 710/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o podmienkach poskytovania finanèných prostriedkov vyèlenených tátnym rozpoètom na zabezpeèenie, udriavanie a starostlivos o vojnové hroby.
§ 13
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2005.

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

4

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov.

5
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131
ZÁKON
zo 16. marca 2005,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov a o doplnení zákona è. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

sa pripája táto veta: Tarifný plat pedagogickým zamestnancom sa urèí pod¾a odsekov 8 a 12..

Èl. I

7. V § 7 ods. 2 v tretej vete sa za slová ods. 1
písm. g) vkladajú slová a pre vedúceho pedagogického zamestnanca a na konci sa pripája táto veta: Vedúcemu pedagogickému zamestnancovi, ktorému sú
podriadení zdravotnícki zamestnanci, sa tarifný plat
urèí pod¾a osobitnej stupnice platových taríf uèite¾ov
vysokých kôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe
è. 5..

Zákon è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 369/2004 Z. z. a zákona è. 81/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 3 sa citácia Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995
Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskorích
predpisov nahrádza citáciou Zákon è. 523/2004 Z. z.
o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 747/2004 Z. z..
2. V § 2 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Rovnako
sa postupuje aj u zamestnanca, ktorý poèas pracovného pomeru zaène vykonáva pracovnú èinnos, na ktorej vykonávanie je potrebný osobitný kvalifikaèný predpoklad, alebo u zamestnanca, ktorý je ustanovený do
funkcie vedúceho zamestnanca..
3. V poznámke pod èiarou k odkazu 8 sa citácia nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 156/2002 Z. z.
o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve
nahrádza citáciou nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania.
4. V § 6 ods. 1 v druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: a pre pedagogického zamestnanca11a) s výnimkou vedúceho pedagogického zamestnanca, ktorému sú podriadení zdravotnícki zamestnanci (ïalej len
pedagogický zamestnanec).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 50 ods. 1 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorích predpisov..

5. § 6 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Pri urèení zapoèítanej praxe pedagogického zamestnanca na úèely zvýenia platovej tarify pod¾a § 7
ods. 10 sa postupuje pod¾a odsekov 2 a 5..
6. V § 7 ods. 1 v druhej vete sa za slová ods. 1
písm. g) vkladá èiarka a slová pedagogického zamestnanca, v tretej vete sa slová pedagogických zamestnancov a niektorých ïalích zamestnancov nahrádzajú
slovami vybraných skupín zamestnancov a na konci

8. V § 7 ods. 6 v úvodnej vete sa slová stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a niektorých
ïalích zamestnancov nahrádzajú slovami osobitnej
stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov.
9. Poznámka pod èiarou k odkazu 18 sa vypúa.
10. V § 7 ods. 6 písmeno a) znie:
a) zamestnancovi, ktorý zabezpeèuje odborné a metodické riadenie kôl a kolských zariadení, prípravu
pedagogickej dokumentácie, vykonáva metodickú
èinnos v metodicko-pedagogických centrách alebo
zabezpeèuje rezortný informaèný systém v kolskom
výpoètovom stredisku pod¾a osobitného predpisu,19).
Poznámka pod èiarou k odkazu 19 znie:

19) § 14 ods. 2 písm. b) a d) zákona è. 596/2003 Z. z. o tátnej
správe v kolstve a kolskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

11. § 7 sa dopåòa odsekmi 8 a 12, ktoré znejú:
(8) Pedagogickému zamestnancovi patrí tarifný
plat, ktorý je súètom platovej tarify priznanej pod¾a odseku 9 a sumy zvýenia platovej tarify. Rovnako sa postupuje aj u vedúceho pedagogického zamestnanca.
(9) Pedagogickému zamestnancovi patrí platová tarifa pod¾a prílohy è. 8 v závislosti od platovej triedy, do
ktorej je zaradený pod¾a § 5.
(10) Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi
s úèinnosou od 1. júla kalendárneho roka zvyuje
o 1 % za kadý celý rok zapoèítanej praxe dosiahnutej
k 30. júnu beného kalendárneho roka a do 16 rokov
zapoèítanej praxe. Za kadý celý rok zapoèítanej praxe
od 17 rokov a do 32 rokov sa platová tarifa zvyuje
o 0,5 %.
(11) Pri zvýení platovej tarify pod¾a § 28 ods. 1 suma
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zvýenia platovej tarify sa vypoèíta ako súèin zvýenej
platovej tarify a percentuálneho zvýenia za celé roky
zapoèítanej praxe dosiahnutej k 30. júnu beného kalendárneho roka.
(12) Zvýenie platovej tarify pod¾a odsekov 10 a 11 sa
zaokrúh¾uje na celé desiatky korún nahor..
12. V § 8 ods. 2 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: a vedúcemu pedagogickému zamestnancovi
v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy, do ktorej je zaradený, zvýenej
o 24 %.
13. § 10 vrátane nadpisu znie:
§ 10
Osobný príplatok
(1) Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov
alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností a pedagogickému zamestnancovi aj za podmienok pod¾a odseku 2 mono prizna osobný príplatok a do sumy zodpovedajúcej ustanovenému limitu;
to sa nevzahuje na zamestnanca zamestnávate¾a uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g). Osobný príplatok sa urèí
pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky korún
nahor.
(2) Pedagogickému zamestnancovi koly a kolského
zariadenia za sústavné prehlbovanie, zdokona¾ovanie
a rozirovanie odbornej a pedagogickej spôsobilosti
v súlade s najnovími progresívnymi vedeckými poznatkami, spoloèenskými potrebami a poiadavkami
pedagogickej a odbornej praxe sa priznáva osobný príplatok. Podmienky na priznanie osobného príplatku
pedagogickému zamestnancovi koly a kolského zariadenia v závislosti od jednotlivých foriem ïalieho
vzdelávania pod¾a osobitného predpisu29a) rozpracuje
zamestnávate¾ v pracovnom poriadku.
(3) O priznaní osobného príplatku pod¾a odseku 1,
jeho zvýení, zníení alebo odobratí rozhoduje zamestnávate¾ na základe písomného návrhu prísluného vedúceho zamestnanca.
(4) Limit osobného príplatku na úèely odseku 1 je
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100 % platovej tarify najvyieho platového stupòa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený, a u pedagogického zamestnanca 100 % z platovej tarify platovej triedy, do ktorej je zaradený, zvýenej o 24 %..
Poznámka pod èiarou k odkazu 29a znie:

29a) Napríklad zákon è. 386/1997 Z. z. o ïalom vzdelávaní
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona
è. 70/1997 Z. z. v znení neskorích predpisov, vyhláka Ministerstva kolstva Slovenskej republiky è. 42/1996 Z. z.
o ïalom vzdelávaní pedagogických pracovníkov..

14. V § 11 ods. 1 sa slová dochádza k ohrozeniu ivota alebo zdravia nahrádzajú slovami môe by ohrozený ivot alebo zdravie.
15. V § 28 ods. 2 druhá veta znie: Základná stupnica
platových taríf uvedená v prílohe è. 3, osobitné stupnice platových taríf uvedené v prílohách è. 4 a 5 a platové
tarify pedagogických zamestnancov uvedené v prílohe
è. 8 strácajú platnos ustanovením zvýených stupníc
platových taríf pod¾a odseku 1..
16. Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý znie:
§ 30a
(1) Zamestnávate¾ urèí pedagogickému zamestnancovi nový tarifný plat u za mesiac júl 2005.
(2) Platová tarifa, ktorá patrí pedagogickému zamestnancovi pod¾a § 7 ods. 9, sa zvýi o 1 % za kadý
celý rok zapoèítanej praxe priznanej pod¾a doterajích
predpisov k 30. júnu 2005 a do 16 rokov zapoèítanej
praxe. Za kadý celý rok zapoèítanej praxe od 17 rokov
a do 32 rokov sa platová tarifa, ktorá patrí pedagogickému zamestnancovi pod¾a § 7 ods. 9, zvýi o 0,5 %.
Zvýenie sa zaokrúh¾uje na celé desiatky korún nahor..
17. Nadpis prílohy è. 4 znie: OSOBITNÁ STUPNICA
PLATOVÝCH TARÍF VYBRANÝCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV.
18. Nadpis prílohy è. 6 znie: PERCENTUÁLNY PODIEL PRÍPLATKU ZA RIADENIE.
19. Za prílohu è. 7 sa vkladá príloha è. 8, ktorá znie:

Príloha è. 8
k zákonu è. 553/2003 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
(Sk mesaène)
Platová trieda

Platová tarifa

6

8 730

7

9 660

8

10 730

9

12 010

Èiastka 58

Zbierka zákonov è. 131/2005

10

13 100

11

13 970

12

14 950..

Èl. II
Zákon è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona
è. 165/2002 Z. z., zákona è. 408/2002 Z. z., zákona
è. 413/2002 Z. z., zákona è. 210/2003 Z. z., zákona
è. 461/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z. a zákona è. 82/2005 Z. z. sa dopåòa takto:
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V § 103 ods. 3 sa pred slovo osem vkladá slovo najmenej.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2005.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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132
ZÁKON
zo 17. marca 2005,
ktorým sa dopåòa zákon è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 757/2004 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 757/2004 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 72 sa vkladá § 72a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 72a
Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojovania
(1) Trestnos nedovoleného ozbrojovania zaniká
u osoby, ktorá bez povolenia drí zbraò alebo èas zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C, ak v lehote 12 mesiacov odo dòa úèinnosti tohto zákona túto
zbraò dobrovo¾ne odovzdá do úschovy ktorémuko¾vek
útvaru Policajného zboru; ten o prevzatí vydá potvrdenie.
(2) Ten, kto odovzdal zbraò pod¾a odseku 1, môe

poda iados o jej zaevidovanie, ak touto zbraòou nebol pod¾a odborného vyjadrenia alebo znaleckého posudku útvaru ministerstva pecializovaného na znaleckú èinnos40) spáchaný trestný èin; iados mono
poda do dvoch mesiacov od písomného oznámenia, e
zbraòou nebol spáchaný trestný èin, ktoré zale policajný útvar. Policajný útvar zaeviduje zbraò, ak sú splnené podmienky pod¾a § 37, s tým, e sa nepoaduje
predloenie potvrdeného nákupného povolenia alebo
potvrdeného zbrojného sprievodného listu a preukázanie spôsobu zákonného nadobudnutia zbrane. Ak osoba o zaevidovanie zbrane nepoiada v ustanovenej lehote, zbraò pripadne do vlastníctva tátu a spravuje ju
ministerstvo..
Poznámka pod èiarou k odkazu 40 znie:

40) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodièovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieaa z 19. októbra 1996 (oznámenie è. 344/2002 Z. z.) sa s úèinnosou od 1. februára 2005 stala Slovinská republika,
Èeská republika a Litovská republika a urobili vyhlásenie k èlánkom 23, 26 a 52 dohovoru.
V dôsledku toho sa zoznam zmluvných strán dohovoru k 1. januáru 2002 a preh¾ad ich výhrad a vyhlásení uverejnený ako príloha k oznámeniu è. 344/2002 Z. z. dopåòa takto:
Slovinská republika
a) Dohovor pre Slovinskú republiku nadobudol platnos 1. februára 2005.
b) Ratifikaèná listina Slovinskej republiky obsahuje tieto vyhlásenia:
Pod¾a èlánku 34 ods. 2 dohovoru Slovinská republika vyhlasuje, e iadosti pod¾a odseku 1 tohto èlánku sa musia
zasiela len prostredníctvom Ministerstva práce, rodiny a sociálnych vecí.
Èlánky 23, 26 a 52 dohovoru umoòujú zmluvným stranám urèitý stupeò flexibility na uplatnenie jednoduchého
a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoloèenstva zabezpeèuje systém uznávania
a výkonu, ktorý je aspoò taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Pod¾a uvedeného rozhodnutie vydané súdom èlenského tátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom sa bude uznáva a vykonáva v Slovinskej republike pouitím prísluných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoloèenstva.
Pod¾a èlánku 29 dohovoru Slovinská republika urèila tento ústredný orgán:
Ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecí
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Slovinská republika
Tel.: +386 1 478 3450
Fax: +386 1 478 3456
E-mail: gp.mddsz@gov.si
Èeská republika
Èlánky 23, 26 a 52 dohovoru umoòujú zmluvným stranám urèitý stupeò flexibility na uplatnenie jednoduchého
a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoloèenstva zabezpeèuje systém uznávania
a výkonu, ktorý je aspoò taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Pod¾a uvedeného rozhodnutie vydané súdom èlenského tátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom sa bude uznáva a vykonáva v Èeskej republike pouitím prísluných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoloèenstva.
Litovská republika
Èlánky 23, 26 a 52 dohovoru umoòujú zmluvným stranám urèitý stupeò flexibility na uplatnenie jednoduchého
a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoloèenstva zabezpeèuje systém uznávania
a výkonu, ktorý je aspoò taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Pod¾a uvedeného rozhodnutie vydané súdom èlenského tátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom sa bude uznáva a vykonáva v Litovskej republike pouitím prísluných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoloèenstva.
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134
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali
pod¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos zo 14. februára 2005 è. 1779/2005-100, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. januára 2002
è. 3235/1/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé
rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich (oznámenie è. 102/2002 Z. z.).
Týmto výnosom sa upravujú poiadavky na výrobu a dovoz jedlých rastlinných tukov a jedlých rastlinných olejov
a výrobkov z nich urèených na priamu ¾udskú spotrebu a na výrobu potravinárskych výrobkov, na manipuláciu
s nimi a na ich uvádzanie do obehu.
Výnos nadobúda úèinnos dòom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený v èiastke 8/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v èiastke
15/2005 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono doò nazrie na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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135
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2, § 7 ods. 1 a § 22 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 184/1993 Z. z. o krmivách
výnos z 23. marca 2005 è. 2080/2005-100, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 è. 1497/1/1997-100 o kàmnych surovinách na výrobu kàmnych zmesí a o hospodárskych krmivách (oznámenie è. 104/1998 Z. z.) v znení neskorích predpisov.
Týmto výnosom sa spresòujú podmienky výroby a uvádzania kàmnych surovín do obehu.
Výnos nadobúda úèinnos 15. apríla 2005.
Výnos je uverejnený v èiastke 10/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a mono
doò nazrie na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
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