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527
ZÁKON
zo 6. septembra 2006,
ktorým sa mení a dopåòa 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 neskorích predpisov
a o doplnení zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
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., zákona è. 351/2005 Z. z., zákona è. 538/2005
Z. z. a zákona è. 282/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 91 ods. 3 sa slová 31. decembra 2006 nahrádzajú slovami 31. decembra 2007.
2. V § 101 ods. 1 sa slová do 31. decembra 2006 nahrádzajú slovami do 31. decembra 2010.
3. V § 101a sa slová do 31. decembra 2006 nahrádzajú slovami do 31. decembra 2010.
4. Za § 102b sa vkladá § 102c, ktorý znie:
§ 102c
Z exekúcií pod¾a osobitného predpisu80) sa vyluèuje
do 31. decembra 2007
a) majetok v správe tátnej organizácie, ktorá bola
zriadená pod¾a osobitného predpisu61) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nebola ku dòu úèinnosti tohto zákona prevedená pod¾a osobitného
predpisu,65)
b) majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou pod¾a osobitného predpisu63) zo tátnej organizácie uvedenej v písmene a),
c) majetok obce v správe rozpoètovej alebo príspevko-

vej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti,
d) majetok samosprávneho kraja v správe rozpoètovej
alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
e) finanèné prostriedky na úètoch organizácií uvedených v písmenách a) a d) a finanèné prostriedky,
ktoré sú urèené pre organizácie uvedené v písmenách a) a d) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sluieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a sluieb súvisiacich so zabezpeèovaním zdravotnej starostlivosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 80 znie:

80) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.
v znení neskorích predpisov..

Èl. II
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., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z., zákona
è. 659/2005 Z. z. a zákona è. 275/2006 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 37 ods. 6 sa na konci pripája bodkoèiarka a tieto
slová: ak ide o právne pomery tátnej príspevkovej organizácie, ktorá je zdravotníckym zariadením poskytujúcim zdravotnú starostlivos pod¾a osobitného predpisu, je zriaïovate¾ povinný ich zosúladi s týmto
zákonom do 31. decembra 2007.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. októbra 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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528
ZÁKON
zo 6. septembra 2006,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde
na vyraïovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom
a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde
na vyraïovanie jadrových zariadení a na nakladanie
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 4 sa na konci prvej vety bodka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: pri výberovom
konaní ministerstvo spolupracuje s univerzitnými pracoviskami a s výskumnými ústavmi z oblasti jadrovej
energetiky..
2. V § 3 ods. 4 písmeno b) znie:
b) spåòa poiadavku odbornej praxe minimálne 10 rokov v oblasti
1. jadrovej energetiky alebo jadrového výskumu,
2. vypracúvania ekonomických alebo finanèných
koncepcií a analýz v oblasti jadrovej energetiky,
3. projektovania a realizácie stavieb jadrových
zariadení3) alebo
4. aplikácie práva v oblasti jadrovej energetiky,.
3. V § 3 ods. 9 sa v úvodnej vete vypúa slovo len.
4. V § 3 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý
znie:
(10) Vláda môe odvola èlena rady správcov na návrh toho ministra, ktorý ho navrhol za èlena rady
správcov, alebo na návrh predsedu úradu v prípade, ak
ide o odvolanie èlena rady správcov, ktorého do úradu
navrhol predseda úradu, aj z iných dôvodov ako sú uvedené v odseku 9..
Doterajie odseky 10 a 17 sa oznaèujú ako odseky 11 a 18.

5. V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Pri výberovom konaní rada správcov spolupracuje s univerzitnými pracoviskami a s výskumnými ústavmi z oblasti
jadrovej energetiky..
6. V § 13 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: po
odpoète prostriedkov potrebných na úhradu schválených iadostí pre rok 2006.
7. § 13 sa dopåòa odsekmi 10 a 12, ktoré znejú:
(10) Do èasu výberu odvodu pod¾a § 7 ods. 1 písm. b)
môu by na návrh rady správcov a so súhlasom ministra prevedené finanèné prostriedky z analytického úètu
pod¾a § 8 ods. 1 písm. a) druhého bodu jadrová elektráreò V 1 na analytický úèet pod¾a § 8 ods. 1 písm. a) prvého bodu jadrová elektráreò A 1 v rámci podúètu na
vyraïovanie jadrových zariadení, vrátane nakladania
s rádioaktívnym odpadom z tohto vyraïovania, prevádzkovaných v lokalite Jaslovské Bohunice.
(11) Do èasu výberu odvodu pod¾a § 7 ods. 1 písm. b)
môu by na návrh rady správcov a so súhlasom ministra prevedené finanèné prostriedky z analytického úètu
pod¾a § 8 ods. 1 písm. a) druhého bodu jadrová elektráreò V 1 na podúèet pod¾a § 8 ods. 1 písm. g) na skladovanie vyhoretého jadrového paliva v samostatných jadrových zariadeniach.
(12) Súèasou návrhu rady správcov pod¾a odsekov 10 a 11 musí by aj harmonogram spätného prevodu finanèných prostriedkov, ktoré sa musí uskutoèni
do 31. decembra 2010..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. októbra 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
zo 7. septembra 2006,
ktorým sa dopåòa zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 584/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z. a nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 460/2006
Z. z. sa dopåòa takto:
1. Za § 263 sa vkladajú § 263a a 263b, ktoré znejú:
§ 263a
(1) Poistencovi, ktorému bolo preskúmané trvanie
invalidity pod¾a § 263 ods. 2 úèinného do 18. júla 2006,
Sociálna poisovòa preskúma trvanie invalidity alebo
èiastoènej invalidity pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2003, ak tento zákon neustanovuje inak, a rozhodne
a) o nároku na invalidný dôchodok alebo èiastoèný invalidný dôchodok a o nároku na jeho výplatu pod¾a
predpisov úèinných do 31. decembra 2003 vrátane
zvýenia dôchodku prislúchajúceho pod¾a zákona
úèinného od 1. januára 2004, ak po preskúmaní trvania invalidity pod¾a § 263 ods. 2 úèinného do
18. júla 2006 bol odòatý invalidný dôchodok alebo
èiastoèný invalidný dôchodok, a to od zániku nároku na invalidný dôchodok alebo èiastoèný invalidný
dôchodok z dôvodu preskúmania trvania invalidity
pod¾a § 263 ods. 2 úèinného do 18. júla 2006,
b) o sume invalidného dôchodku alebo èiastoèného invalidného dôchodku pod¾a predpisov úèinných do
31. decembra 2003 vrátane zvýenia dôchodku prislúchajúceho pod¾a zákona úèinného od 1. januára
2004, ak po preskúmaní trvania invalidity pod¾a
§ 263 ods. 2 úèinného do 18. júla 2006 sa vypláca invalidný dôchodok v sume urèenej pod¾a zákona
úèinného od 1. januára 2004 a trvá nárok na invalidný dôchodok alebo èiastoèný invalidný dôchodok
pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2003, a to
od zmeny sumy invalidného dôchodku z dôvodu pre-

skúmania trvania invalidity pod¾a § 263 ods. 2 úèinného do 18. júla 2006, alebo
c) o trvaní nároku na výplatu invalidného dôchodku
alebo èiastoèného invalidného dôchodku v sume urèenej pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra
2003 vrátane zvýenia dôchodku prislúchajúceho
pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2004, ak sa
v takto urèenej sume vypláca po preskúmaní trvania
invalidity pod¾a § 263 ods. 2 úèinného do 18. júla
2006 a trvá nárok na invalidný dôchodok alebo èiastoèný invalidný dôchodok pod¾a zákona úèinného do
31. decembra 2003.
(2) Poistencovi, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok alebo èiastoèný invalidný dôchodok pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2003, nebola mu urèená pri kontrolnej lekárskej prehliadke konanej pred
1. januárom 2004 lehota jej ïalieho uskutoènenia po
31. decembri 2003 a po preskúmaní trvania invalidity
pod¾a § 263 ods. 2 úèinného do 18. júla 2006
a) bola mu zníená suma invalidného dôchodku, patrí
odo dòa zmeny sumy invalidného dôchodku z dôvodu preskúmania trvania invalidity pod¾a § 263
ods. 2 úèinného do 18. júla 2006 invalidný dôchodok alebo èiastoèný invalidný dôchodok v sume,
v akej patril k tomuto dòu vrátane zvýenia dôchodku prislúchajúceho pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2004, alebo
b) bol mu odòatý invalidný dôchodok alebo èiastoèný
invalidný dôchodok, obnoví sa nárok na invalidný
dôchodok alebo èiastoèný invalidný dôchodok odo
dòa zániku nároku na invalidný dôchodok alebo
èiastoèný invalidný dôchodok v sume, v akej patril
k tomuto dòu vrátane zvýenia dôchodku prislúchajúceho pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2004.
(3) Sociálna poisovòa rozhodne o nároku na invalidný dôchodok alebo èiastoèný invalidný dôchodok
a o jeho sume pod¾a odsekov 1 a 2 aj vtedy, keï poistencom uvedeným v odsekoch 1 a 2 bol invalidný dôchodok
prekvalifikovaný na starobný dôchodok.
(4) Na nárok na výplatu èiastoèného invalidného dôchodku pod¾a odsekov 1 a 2 sa podmienka poklesu zárobku povauje za splnenú.
(5) Ak poistenec uvedený v odsekoch 1 a 2 má nárok
na invalidný dôchodok alebo èiastoèný invalidný dôchodok pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2003
a súèasne má nárok na výplatu invalidného dôchodku
pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2004, vypláca sa
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invalidný dôchodok, ktorý je vyí alebo najvyí. Pri
rovnakej sume týchto dôchodkov vypláca sa dôchodok,
ktorý si poistenec zvolil. Dòom úpravy výplaty invalidných dôchodkov pre súbeh nárokov na ich výplatu zaniká nárok na invalidný dôchodok, ktorý sa nevypláca.
(6) Vdove po poistencovi, ktorý zomrel po preskúmaní trvania invalidity pod¾a § 263 ods. 2 úèinného do
18. júla 2006 a
a) bola mu zníená suma invalidného dôchodku, patrí
odo dòa smrti tohto poistenca vdovský dôchodok
v sume urèenej z invalidného dôchodku alebo èiastoèného invalidného dôchodku, na ktorý mal zomretý poistenec nárok ku dòu zmeny sumy invalidného
dôchodku z dôvodu preskúmania trvania invalidity
pod¾a § 263 ods. 2 úèinného do 18. júla 2006 vrátane
zvýenia prislúchajúceho ku dòu jeho smrti a zvýenia prislúchajúceho k vdovskému dôchodku pod¾a
zákona úèinného od 1. januára 2004, alebo
b) bol mu odòatý invalidný dôchodok alebo èiastoèný
invalidný dôchodok, vznikne nárok na vdovský dôchodok odo dòa smrti tohto poistenca a jeho suma
sa urèí z invalidného dôchodku alebo èiastoèného
invalidného dôchodku, na ktorý mal zomretý poistenec nárok ku dòu zániku nároku na invalidný dôchodok alebo èiastoèný invalidný dôchodok z dôvodu preskúmania trvania invalidity pod¾a § 263
ods. 2 úèinného do 18. júla 2006 vrátane zvýenia
prislúchajúceho ku dòu jeho smrti a zvýenia prislúchajúceho k vdovskému dôchodku pod¾a zákona
úèinného od 1. januára 2004.
(7) Na vdovecký dôchodok a na sirotský dôchodok
po poistencovi, ktorý zomrel po preskúmaní trvania invalidity pod¾a § 263 ods. 2 úèinného do 18. júla 2006
a bola mu zníená suma invalidného dôchodku alebo
mu bol odòatý invalidný dôchodok alebo èiastoèný invalidný dôchodok, platí odsek 6 rovnako.
(8) Na nárok na invalidný dôchodok a èiastoèný invalidný dôchodok a na urèenie jeho sumy pod¾a odseku
1, odseku 6 písm. b) a odseku 7 pod¾a zákona úèinného
do 31. decembra 2003 sa za zamestnanie povauje aj
obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. decembri 2003 a za hrubý zárobok na urèenie priemerného
mesaèného zárobku pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2003 sa povauje aj vymeriavací základ na platenie poistného na starobné poistenie po 31. decembri
2003.
(9) O invalidnom dôchodku a èiastoènom invalidnom dôchodku pod¾a odsekov 1 a 2 Sociálna poisovòa
rozhodne z vlastného podnetu a o vdovskom dôchodku,
vdoveckom dôchodku a sirotskom dôchodku pod¾a odsekov 6 a 7 Sociálna poisovòa rozhodne na podnet
manelky, manela a nezaopatreného dieaa zomretého poistenca.
(10) Podnet pod¾a odseku 9 sa môe poda najneskôr
do 30. septembra 2009. Sociálna poisovòa rozhodne
pod¾a odsekov 1 a 9 do 18 mesiacov od podania podnetu alebo do 30. septembra 2009, ak zaèala konanie
z vlastného podnetu.
(11) Ak konanie o invalidnom dôchodku zaèaté pod¾a
§ 263 ods. 2 úèinného do 18. júla 2006 a konanie
o vdovskom dôchodku, vdoveckom dôchodku alebo si-
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rotskom dôchodku po poberate¾ovi invalidného
dôchodku, ktorému Sociálna poisovòa preskúmala trvanie invalidity pod¾a § 263 ods. 2 úèinného do 18. júla
2006, nebolo právoplatne skonèené do 30. septembra
2006, o nároku na invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok sa rozhodne pod¾a tohto zákona.
(12) Na úèely tohto zákona a osobitných predpisov
pokles schopnosti vykonáva zárobkovú èinnos poberate¾a invalidného dôchodku priznaného pod¾a predpisov úèinných pred 1. januárom 2004 je viac ako 70 %
a poberate¾a èiastoèného invalidného dôchodku priznaného pod¾a predpisov úèinných pred 1. januárom
2004 je 50 %.
(13) Poistenec, ktorému po preskúmaní trvania invalidity pod¾a § 263 ods. 2 úèinného do 18. júla 2006 bol
odòatý invalidný dôchodok alebo èiastoèný invalidný
dôchodok alebo sa mu zníila miera poklesu schopnosti vykonáva zárobkovú èinnos, sa povauje na úèely
platenia poistného pod¾a tohto zákona za poberate¾a
invalidného dôchodku a na úèely osobitných predpisov
za invalidného odo dòa vydania rozhodnutia pod¾a odsekov 1 a 2, ktorým sa prizná invalidný dôchodok
a èiastoèný invalidný dôchodok alebo urèí jeho suma.
§ 263b
(1) Poistencovi, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok alebo èiastoèný invalidný dôchodok pod¾a
predpisov úèinných do 31. decembra 2003, tento dôchodok sa mu vypláca k 1. októbru 2006 a v období od
1. januára 2004 do 30. septembra 2006 nebolo mu preskúmané trvanie invalidity pod¾a § 263 ods. 2 úèinného
do 18. júla 2006, Sociálna poisovòa po 30. septembri
2006 preskúmava trvanie invalidity alebo èiastoènej
invalidity pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra
2003 a rozhoduje o nároku na invalidný dôchodok
a èiastoèný invalidný dôchodok pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2003. To platí aj vtedy, ak dôjde
k zmene invalidity poistenca na èiastoènú invaliditu
alebo k zmene èiastoènej invalidity poistenca na invaliditu. Sociálna poisovòa rozhodne pod¾a druhej vety
bez iadosti.
(2) Za zamestnanie pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2003 sa povauje aj obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. decembri 2003 a za hrubý zárobok na urèenie priemerného mesaèného zárobku pod¾a
zákona úèinného do 31. decembra 2003 sa povauje aj
vymeriavací základ na platenie poistného na starobné
poistenie po 31. decembri 2003..
2. § 277 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Odsek 4 sa pouije do 30. septembra 2006..
3. § 278 sa dopåòa odsekmi 4 a 7, ktoré znejú:
(4) Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisovòa platí poistné na starobné poistenie zo základného
fondu invalidného poistenia do základného fondu starobného poistenia za poberate¾a invalidného dôchodku
priznaného pred 1. januárom 2004 okrem poberate¾a
invalidného dôchodku uvedeného v § 266, je mesaène
suma urèená
a) v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho
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roka ako súèin priemerného osobného mzdového
bodu a jednej dvanástiny veobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom platí poistné na starobné poistenie,
b) v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho
roka ako súèin priemerného osobného mzdového
bodu a jednej dvanástiny veobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom platí
poistné na starobné poistenie.
(5) Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisovòa
platí poistné na starobné poistenie zo základného fondu invalidného poistenia do základného fondu starobného poistenia za poberate¾a èiastoèného invalidného
dôchodku priznaného pred 1. januárom 2004 okrem
poberate¾a invalidného dôchodku uvedeného v § 266,
je mesaène suma urèená
a) v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho
roka ako súèin jednej polovice priemerného osobného mzdového bodu a jednej dvanástiny veobecného
vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom
roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom platí poistné na starobné poistenie,
b) v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho
roka ako súèin jednej polovice priemerného osobného mzdového bodu a jednej dvanástiny veobecného
vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom
roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom platí poistné na starobné poistenie.
(6) Na úèely odsekov 4 a 5 sa urèí osobný mzdový bod
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pod¾a § 62 za kadý kalendárny rok patriaci do piatich
zárobkovo najlepích kalendárnych rokov v rozhodujúcom období, z ktorých bol urèený priemerný mesaèný
zárobok na výpoèet invalidného dôchodku alebo èiastoèného invalidného dôchodku. Priemerný osobný
mzdový bod sa urèí za týchto pä kalendárnych rokov
a upravuje sa pod¾a tohto zákona. Ak bol priemerný
mesaèný zárobok urèený z niieho poètu kalendárnych rokov, priemerný osobný mzdový bod sa urèí
z tohto niieho poètu kalendárnych rokov. Ak hrubý
zárobok bola pevne urèená suma, osobný mzdový bod
sa urèí ako podiel pevne urèenej sumy, ktorá platí ku
dòu vzniku nároku na invalidný dôchodok alebo èiastoèný invalidný dôchodok, a jednej dvanástiny veobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok,
v ktorom vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo
èiastoèný invalidný dôchodok.
(7) Odseky 2 a 3 sa pouijú do 30. septembra 2006..
4. § 293l sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Na poistenca, ktorému Sociálna poisovòa do
31. júla 2006 preskúmala trvanie invalidity pod¾a § 263
ods. 2 úèinného do 18. júla 2006, sa odsek 4 od 1. októbra 2006 nepouije. To platí aj vtedy, keï tento poistenec podal iados pod¾a odseku 4 pred 1. októbrom
2006..
Èl. II
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. októbra 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

Èiastka 203

Zbierka zákonov è. 530/2006

Strana 4791

530
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 20. septembra 2006,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 419/2006 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 29
ods. 2 zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 652/2004 Z. z. ustanovuje:

1. V prílohe è. 1 piatom bode sa èíslo 12 nahrádza
èíslom 13.

Èl. I

3. V prílohe è. 6 pri Colnom úrade Trenèín v ståpci
Textilný tovar a obuv sa slová Povaská Bystrica nahrádzajú slovom Púchov.

Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov sa mení takto:

2. V prílohe è. 1 iestom bode sa slová ¼ubochnianska 2, ¼ubotice nahrádzajú slovami Koická 30.

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. októbra 2006.

Ján Poèiatek v. r.
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531
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieových odvetví

Úrad pre reguláciu sieových odvetví (ïalej len úrad) pod¾a § 12 ods. 6 zákona è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 658/2004 Z. z. oznamuje, e pre oblas
elektroenergetiky vydal cenové rozhodnutia:
Regulovaný subjekt

Èíslo rozhodnutia

Dátum vydania
rozhodnutia

Èíslo vestníka

1. Slovenská elektrizaèná prenosová
sústava, a. s., Mlynské Nivy 59/A,
821 05 Bratislava

0137/2006/E

16. 5. 2006

28/2006

2. U.S. Steel Koice, s. r. o., Vstupný areál
U.S. Steel, 044 54 Koice

0138/2006/E

22. 6. 2006

26/2006

3. PPA Power s. r. o., Sládkovièova 47,
974 05 Banská Bystrica

0139/2006/E

6. 6. 2006

19/2006

4. Duslo, a. s., administratívna budova,
ev. è. 1236, 927 03 a¾a

0141/2006/E

30. 6. 2006

26/2006

5. Slovenské elektrárne, a. s., Hranièná 12,
827 36 Bratislava

0142/2006/E

30. 6. 2006

26/2006

6. Slovenské elektrárne, a. s., Hranièná 12,
827 36 Bratislava

0143/2006/E

30. 6. 2006

26/2006

7. Slovenské elektrárne, a. s., Hranièná 12,
827 36 Bratislava

0144/2006/E

30. 6. 2006

26/2006

8. SK Energy, s. r. o., Púchovská 16,
831 06 Bratislava

0145/2006/E

3. 8. 2006

30/2006

9. POLUS Tower 2, a. s., Vajnorská 100/B,
831 04 Bratislava

0146/2006/E

17. 8. 2006

30/2006

10. Slovenská elektrizaèná prenosová
sústava, a. s., Mlynské Nivy 59/A,
824 84 Bratislava 26

0147/2006/E

30. 8. 2006

30/2006

11. Slovenská elektrizaèná prenosová
sústava, a. s., Mlynské Nivy 59/A,
824 84 Bratislava 26

0148/2006/E

30. 8. 2006

30/2006

12. Slovenská elektrizaèná prenosová
sústava, a. s., Mlynské Nivy 59/A,
824 84 Bratislava 26

0149/2006/E

30. 8. 2006

30/2006

13. Slovenské elektrárne, a. s.,
Hranièná 12, 827 36 Bratislava

0150/2006/E

30. 8. 2006

30/2006

14. Zentiva, a. s., Nitrianska 100,
920 27 Hlohovec

0153/2006/E

30. 8. 2006

30/2006

Do textu cenových rozhodnutí mono nahliadnu na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslunom
Vestníku úradu.
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