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160
ZÁKON
zo 16. marca 2005,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení
zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 284/2002 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode
a o zmene a doplnení zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 284/2002 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa vypúa odsek 3.
2. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Poskytovanie sluieb informaènej spoloènosti
mono obmedzi, ak poskytovate¾ sluieb poruuje povinnosti uloené osobitným predpisom na ochranu
bezpeènosti tátu, verejného poriadku, verejného zdravia, ivotného prostredia a spotrebite¾a.11a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) Napríklad zákon è. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a v znení neskorích predpisov, zákon è. 272/1994 Z. z. o ochrane
zdravia ¾udí v znení neskorích predpisov, ústavný zákon
è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti tátu v èase vojny, vojnového
stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona è. 113/2004 Z. z., zákon è. 478/2002 Z. z. o ochrane
ovzduia a ktorým sa dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení neskorích predpisov
(zákon o ovzduí) v znení neskorích predpisov, zákon
è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov, 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., zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon)
v znení zákona è. 587/2004 Z. z..

Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
3. V § 3 ods. 3 sa za slová informaènej spoloènosti z
vkladá slovo iného.
4. V § 3 ods. 4 sa èíslovka 2 nahrádza èíslovkou 3.
5. V § 3 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
Poskytovate¾ sluieb, ktorý poskytuje sluby informaènej spoloènosti pod¾a odseku 3, sa vo veciach
ochrany bezpeènosti tátu, verejného poriadku, verejného zdravia, ivotného prostredia a ochrany spotrebite¾a spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.11a).
6. § 3 sa dopåòa odsekmi 5 a 7, ktoré znejú:
(5) Súd alebo orgán prísluný pod¾a osobitných
predpisov11a) na zabezpeèenie plnenia povinností po-

skytovate¾a sluieb pod¾a odseku 2 vykoná primerané
opatrenia, len ak
a) vyzval èlenský tát, v ktorom má poskytovate¾ sluieb sídlo, aby prijal primerané opatrenia, ktoré zabezpeèia splnenie povinností poskytovate¾a sluieb
uvedených v odseku 2, a
b) tento èlenský tát takéto opatrenia neprijal alebo
prijaté opatrenia boli neprimerané tomuto úèelu a
c) oznámil Európskej komisii (ïalej len komisia)
a èlenskému tátu, v ktorom má poskytovate¾ sluieb sídlo, svoj úmysel prija primerané opatrenia,
ktoré zabezpeèia splnenie povinností poskytovate¾a
sluieb uvedených v odseku 2.
(6) Od povinností ustanovených v odseku 5 písm. a)
a c) je súd alebo orgán prísluný pod¾a osobitných
predpisov11a) na zabezpeèenie plnenia povinností poskytovate¾a sluieb pod¾a odseku 2 oprávnený odchýli
sa len v naliehavých prípadoch. Povinnos oznámi bez
zbytoèného odkladu prijaté opatrenia komisii a èlenskému tátu, v ktorom má poskytovate¾ sluieb sídlo,
spolu s uvedením dôvodov na prijatie týchto opatrení
nie je týmto ustanovením dotknutá.
(7) Poskytovate¾ sluieb vykonávajúci regulované povolanie,10) ktorý je èlenom samosprávnej stavovskej organizácie zriadenej osobitným predpisom,11b) môe vykonáva komerènú komunikáciu, ktorej predmetom je
výkon regulovaného povolania, ak je komerèná komunikácia v súlade s pravidlami vydanými samosprávnou
stavovskou organizáciou, ktorej je poskytovate¾ sluieb
èlenom..
Poznámka pod èiarou k odkazu 11b znie:

11b) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ininieroch v znení neskorích predpisov, zákon è. 466/2002 Z. z.
o audítoroch a Slovenskej komore audítorov, zákon
è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona
è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov, zákon è. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona è. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona è. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení
zákona è. 577/2001 Z. z. a zákona è. 14/2004 Z. z., zákon
è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 720/2004 Z. z..

7. V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Pri komerènej komunikácii osôb pod¾a § 3 ods. 7
musí poskytovate¾ sluieb príjemcovi sluby na elektronickom zariadení poskytnú okrem údajov pod¾a odseku 1 aj názov a sídlo príslunej samosprávnej stavovskej organizácie zriadenej osobitným predpisom,11b)
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v ktorej je osoba vykonávajúca regulované povolanie10)
zapísaná, jej akademický titul a èlenský tát nadobudnutia akademického titulu, odkaz na prísluné pravidlá výkonu povolania a poskytovania sluieb ustanovené samosprávnou stavovskou organizáciou a spôsob
trvalého prístupu k informáciám o príslunej samosprávnej stavovskej organizácii..
Doterajie odseky 2 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3 a 6.

11. Doterají text § 8 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Slovenská obchodná inpekcia a samosprávne
stavovské organizácie sú kontaktným miestom pre
prísluné orgány a stavovské organizácie uvedené
v odseku 1 písm. b) druhom bode v iných èlenských
tátoch..
12. Za § 8 sa vkladá § 9, ktorý znie:

8. V § 4 ods. 3 sa za slová odseku 1 vkladajú slová
a 2.

§ 9

9. V § 5 ods. 2 sa nad slovo dokument umiestòuje
odkaz 14a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:

14a) § 2 písm. c) zákona è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

10. V § 8 písm. a) sa na zaèiatku vkladajú slová komisii a.
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Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe..
13. Príloha k zákonu vrátane nadpisu znie:
Príloha
k zákonu è. 22/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o urèitých právnych aspektoch sluieb
informaènej spoloènosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)
(Ú. v. ES L 178, 17. 7. 2000).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998, ktorou sa mení a dopåòa smernica
98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Ú. v. ES L 217,
5. 8. 1998)..
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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161
ZÁKON
zo 17. marca 2005
o navrátení vlastníctva k nehnute¾ným veciam cirkvám a náboenským
spoloènostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnute¾nostiam

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
§1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje navrátenie vlastníctva k nehnute¾ným veciam, ktoré nebolo vydané pod¾a osobitného predpisu,1) a prechod vlastníctva k niektorým nehnute¾ným veciam.
DRUHÁ ÈAS
NAVRÁTENIE VLASTNÍCTVA
§2
Oprávnené osoby
(1) Vlastnícke právo sa vracia k nehnute¾ným veciam, ktoré tvoria
a) po¾nohospodársku pôdu,2)
b) hospodárske budovy a iné stavby patriace k pôvodnej hospodárskej usadlosti,
c) lesný pôdny fond,3) hospodárske stavby a ostatné
stavby súvisiace s ním,
d) podiely spoloènej nehnute¾nosti.4)
(2) Právo na navrátenie vlastníctva k nehnute¾ným
veciam pod¾a odseku 1 môe uplatni oprávnená osoba, ktorou je registrovaná cirkev a náboenská spoloènos so sídlom na území Slovenskej republiky vrátane
ich útvarov, ktoré majú právnu subjektivitu,5) ktorých
nehnute¾ná vec prela do vlastníctva tátu, obce v období od 8. mája 1945, idovským náboenským obciam
od 2. novembra 1938 do 1. januára 1990 spôsobom
uvedeným v § 3.
1

§3
Dôvody navrátenia vlastníctva
(1) Oprávnenej osobe sa navráti vlastníctvo k nehnute¾ným veciam, ktoré preli do vlastníctva tátu alebo
obce na základe
a) odòatia bez náhrady postupom pod¾a nariadenia
Slovenskej národnej rady è. 34/1945 Zb. SNR o potátnení kolstva na Slovensku, nariadenia Slovenskej národnej rady è. 47/1945 Zb. SNR o potátnení
majetku pri kolách potátnených nariadením Slovenskej národnej rady è. 34/1945 Zb. SNR a nariadenia Slovenskej národnej rady è. 80/1945 Zb. SNR
o potátnení internátov,
b) odòatia bez náhrady postupom pod¾a zákona
è. 185/1948 Zb. o potátnení lieèebných a oetrovacích ústavov a o organizácii tátnej ústavnej lieèebnej starostlivosti,
c) odòatia bez náhrady postupom pod¾a zákona
è. 142/1947 Zb. o revízii prvej pozemkovej reformy
alebo pod¾a zákona è. 46/1948 Zb. o novej pozemkovej reforme (trvalej úprave vlastníctva k po¾nohospodárskej a lesnej pôde),
d) darovacích zmlúv o prevode nehnute¾ností uzavretých darcom v tiesni,
e) kúpnych zmlúv o prevode nehnute¾ností uzavretých
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,
f) vyvlastnenia za náhradu, ak nehnute¾nos existuje
a nikdy neslúila na úèel, na ktorý bola vyvlastnená,
g) vyvlastnenia bez vyplatenia náhrady,
h) prevzatia bez právneho dôvodu,
i) prevzatia pod¾a opatrenia Povereníctva financií a Povereníctva kolstva a kultúry z 20. apríla 1960
è. 53/774/60 a rozhodnutia Mestského národného
výboru v Bratislave, finanèného odboru z 10. januára 1961 è. 293/1961 v spojení s rozhodnutím Obvodného národného výboru Bratislava-Staré Mesto
z 27. februára 1961,
j) zákona è. 81/1949 Zb. SNR o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov,
komposesorátov a podobných právnych útvarov
a zákona è. 2/1958 Zb. SNR o úprave pomerov a obhospodarovaní spoloène uívaných lesov bývalých

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám
a náboenským spoloènostiam v znení zákona è. 97/2002 Z. z.
2
) Zákon è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
) Zákon è. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorích predpisov.
4
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoloèenstvách v znení zákona è. 217/2004 Z. z.
5
) Zákon è. 308/1991 Zb. o slobode náboenskej viery a postavení cirkví a náboenských spoloèností v znení zákona è. 394/2000 Z. z.
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urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov.
(2) Nehnute¾ná vec sa vydá oprávnenej osobe v stave,
v akom je ku dòu úèinnosti tohto zákona.
(3) S lesnými pozemkami sa vydajú aj investièné lesné cesty alebo ich èasti pod¾a osobitného predpisu6) vybudované z prostriedkov tátu. Nehnute¾ná vec sa vydá
oprávnenej osobe s dokumentáciou, ktorá k tejto prislúcha.
§4
Povinná osoba
(1) Povinnou osobou je právnická osoba, ktorá ku
dòu úèinnosti tohto zákona spravuje nehnute¾né veci
vo vlastníctve Slovenskej republiky, obce alebo nehnute¾nú vec drí.
(2) Povinná osoba je povinná s nehnute¾nými vecami
a do navrátenia vlastníctva k nehnute¾ným veciam
oprávnenej osobe naklada so starostlivosou riadneho
hospodára7) a nemôe nehnute¾nú vec previes odo dòa
úèinnosti tohto zákona do vlastníctva iného; takýto
právny úkon je neplatný. Právo na náhradu kody, ktorú povinná osoba spôsobí oprávnenej osobe poruením
týchto povinností, zostáva nedotknuté.
(3) Oprávnená osoba, ktorej bolo navrátené vlastníctvo k nehnute¾nej veci, nemôe proti povinnej osobe
uplatòova iné nároky súvisiace s navrátením vlastníctva k nehnute¾nej veci, ne sú uvedené v tomto zákone.
§5
Lehoty
(1) Právo na navrátenie vlastníctva k nehnute¾ným
veciam môe uplatni oprávnená osoba písomnou výzvou voèi povinnej osobe do 30. apríla 2006, ak v tejto
lehote preukáe skutoènosti pod¾a § 3. Neuplatnením
práva v tejto lehote právo zaniká.
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§6
Nehnute¾nosti, ku ktorým sa vlastníctvo nenavracia
Vlastníctvo sa nenavracia k
a) pozemku, na ktorom bol po prevode alebo prechode
do vlastníctva tátu zriadený cintorín,
b) pozemku, ktorý bol po prechode alebo prevode do
vlastníctva tátu zastavaný; ak bol pozemok zastavaný stavbou, ktorá slúi zariadeniam telesnej kultúry, zdravotníctva, kultúry, na poskytnutie sluieb
sociálnej starostlivosti alebo sociálnych sluieb na
pracovnú rehabilitáciu a zamestnávanie telesne
postihnutých osôb a na kolské úèely, nemono vyda ani pri¾ahlé pozemky slúiace na tieto úèely,
c) pozemku, na ktorom bola zriadená záhradková alebo chatová osada,9)
d) pozemku, na ktorom sú telovýchovné a portové zariadenia,
e) pozemku, ktorý slúi na úèely obrany tátu, abu
vyhradených nerastov, chráneného areálu, národnej prírodnej pamiatky, chráneného krajinného prvku alebo ich ochranného pásma s tretím stupòom
alebo tvrtým stupòom ochrany.
TRETIA ÈAS
PRECHOD VLASTNÍCTVA
§7
Predmet prechodu vlastníctva
Z vlastníctva Slovenskej republiky, obcí dòom úèinnosti tohto zákona prechádza vlastníctvo na
a) Reformovanú kresanskú cirkev na Slovensku a jej
útvary, ktoré majú právnu subjektivitu,5) pod¾a prílohy è. 1,
b) Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku a jej útvary, ktoré majú právnu subjektivitu,5)
pod¾a prílohy è. 2,
c) Rímskokatolícku cirkev, Bratislavsko-trnavskú arcidiecézu pod¾a prílohy è. 3.
TVRTÁ ÈAS

(2) Povinná osoba uzavrie s oprávnenou osobou do
60 dní od doruèenia písomnej výzvy dohodu o vydaní
nehnute¾nej veci. Ak k prechodu vlastníctva bude potrebné vykona úkony pod¾a osobitného predpisu,8) zaèína plynú táto lehota po vykonaní týchto úkonov.

SPOLOÈNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

(3) Ak povinná osoba nevyhovie písomnej výzve pod¾a odseku 2 alebo ak jej sídlo nie je známe, môe
oprávnená osoba uplatni svoje nároky na súde v lehote 12 mesiacov od doruèenia písomnej výzvy, inak právo zaniká.

(1) Konanie súvisiace s vydaním nehnute¾ných vecí
pod¾a tohto zákona sa oslobodzuje od správnych poplatkov a súdnych poplatkov.

6

§8
Konanie

(2) Úhradu nákladov spojených s prípadným zameraním vydaných nehnute¾ností zabezpeèí tát.

) § 22a zákona è. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku v znení zákona è. 12/2004
Z. z.
7
) § 8 zákona Slovenskej národnej rady è. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a tátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 183/1993 Z. z.
8
) 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.
9
) § 43 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
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(3) Pri uplatòovaní práva pod¾a tohto zákona sú
dotknuté orgány tátnej správy, obce a iné právnické
osoby pod¾a § 4 povinné spolupracova a poskytnú pomoc tomu, kto preukáe, e je oprávnenou osobou.
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§9
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2005.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 161/2005 Z. z.

K. ú.
Stav pod¾a pozemkovej knihy
1. K. ú. Viòové, okres Revúca
Èíslo PK vloky: 55
Parc. è. 2  kostol a okolie (výmera 40 tv. siah)
List vlastníctva è. 77, parc. è. 2, výmera 334 m2  kostol.
2. K. ú. Otroèok, okres Revúca
Èíslo PK vloky: 320
Parc. è. 35/a  kostol a okolie (výmera 629 m2)
List vlastníctva è. nie je.
3. K. ú. iar, okres Revúca
Èíslo PK vloky: 2
Parc. è. 31  kostol a okolie (výmera 1497 tv. siah)
List vlastníctva è. 168, parc. è. 31, výmera 4729 m2.
4. K. ú. Raice, okres Revúca
Èíslo PK vloky: 68
Parc. è. 1  kostol (výmera 46 siah)
List vlastníctva è. 161, parc. è. 1, výmera 154 m2.
5. K. ú. Behynce, okres Revúca
Èíslo PK vloky: 2
Parc. è. 53  kostol (výmera 48 tv. siah)
List vlastníctva è. 106, parc. è. 1, výmera 579 m2.
6. K. ú. Stránska, okres Rimavská Sobota
Èíslo PK vloky: 1
Parc. è. 1  reformátsky dom (448 tv. siah)
List vlastníctva è. 225 pre parcelu súboru E è. 1.
7. K. ú. Hubovo, okres Rimavská Sobota
Èíslo PK vloky: 1
Parc. è. 60/b  kostol a zvonica (výmera 100 tv. siah)
Èíslo vloky 53
Parc. è. 60/a  fara (výmera 302 tv. siah)
List vlastníctva è. 469 (pôvod parcely 60/a, 60/b
 parcely súboru E: 833/2 ost. p. 8344 m2, list vlastníctva è. 539.
8. K. ú. Polina, okres Revúca
Èíslo PK vloky: 378
Parc. è. 1189/1  cintorín (výmera 4316 m2)
List vlastníctva è. 359 pre parcelu súboru E è. 1189/1.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 161/2005 Z. z.

K. ú.
Stav pod¾a pozemkovej knihy
1. K. ú. Preov
Preovské kolégium Východného ditriktu na Slovensku s pozemkom
List vlastníctva è. 8387, výmera 6878 m2.
2. K. ú. Bratislava
Pozemok a stavba, Zámoènícka ul. 10, Bratislava, ½ nehnute¾nosti  ½ pozemku a ½ stavby LV è. 1656, parcelné
è. 42, súpisné è. 1405/1.
3. K. ú. Gelnica
Budova a pozemok
List vlastníctva è. 1, výmera 429 m2.
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Príloha è. 3
k zákonu è. 161/2005 Z. z.

1. K. ú. Staré Mesto, okres Bratislava I  Kapitulská ulica
Èíslo PK vloky: 1041
Parcely è. 470  dom o výmere 1841 m2, è. 471  záhrada o výmere 282 m2, è. 472  záhrada o výmere 578 m2
List vlastníctva è. 45 (Seminár Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty UK)
Parcely è. 470  zastavaná plocha dom súpisné èíslo 321 o výmere 1841m2, è. 471  zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 282 m2, è. 472  záhrady o výmere 578 m2
2. K. ú. Staré Mesto, okres Bratislava I  Kapitulská ulica
Èíslo PK vloky: 1043
Parcely è. 451  záhrada o výmere 119 m2, è. 452  dom o výmere 356 m2
List vlastníctva è. 3395 (Seminár Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty UK)
Parcely è. 451  záhrada o výmere 119 m2, è. 452  zastavaná plocha dom súpisné èíslo 1309 o výmere 356 m2
3. K. ú. Staré Mesto, okres Bratislava I  Kapitulská ulica
Èíslo PK vloky: 14573 (pôvodná PKV è. 1042)
Parcela è. 433  dom o výmere 382 m2
List vlastníctva è. 2858
Parcela è. 433  zastavaná plocha dom súpisné èíslo 100301 o výmere 382 m2
4. K. ú. Staré Mesto, okres Bratislava I  Kapitulská ulica
Èíslo PK vloky: 340 (pôvodná PKV è. 1047)
Parcela è. 444  dom o výmere 197 m2
List vlastníctva è. 1656
Parcela è. 444  zastavaná plocha dom súpisné èíslo 100119 o výmere 197 m2
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162
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 6. apríla 2005,
ktorou sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s oznaèením vrt B-12 v meste Torna¾a
za zdroj prírodnej minerálnej vody

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
v znení neskorích predpisov ustanovuje:
§1
(1) Za zdroj prírodnej minerálnej vody sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s oznaèením vrt B-12
v meste Torna¾a v katastrálnom území Gemer.

(2) Zdroj prírodnej minerálnej vody pod¾a odseku 1 je
prírodná minerálna voda stredne mineralizovaná, hydrogénuhlièitanová, vápenato-horeènatá, slabo kyslá, studená, hypotonická, so zvýeným obsahom fluóru, s celkovou mineralizáciou 2 500 mg . l-1, s teplotou 17,5 oC,
s obsahom plynu CO2 978,8 mg . l-1 a s výdatnosou
4,0l . s-1.
§2
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. mája 2005.

Rudolf Zajac v. r.
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163
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 20. apríla 2005,
ktorým sa ustanovuje suma veobecného vymeriavacieho základu
za kalendárny rok 2004

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky pod¾a § 11 ods. 4 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona è. 721/2004 Z. z. ustanovuje:

§2
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 30. apríla
2005.

§1
Suma veobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2004 je 189 900 Sk.

¼udovít Kaník v. r.
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REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky o uznaní záväznej
príslunosti Medzinárodného súdneho dvora è. 427/2004 Z. z.
Anglický názov má správne znie:
Declaration of the Slovak Republic recognizing as compulsory the jurisdiction of the International Court
of Justice.
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