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NÁLEZ
Ústavného súdu Slovenskej republiky
z 22. augusta 2006
V mene Slovenskej republiky
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 22. augusta 2006 v pléne zloenom z predsedu
Jána Mazáka a zo sudcov Jána Auxta, Juraja Babjaka,
Eduarda Báránya, Alexandra Bröstla, ¼ubomíra Dobríka, ¼udmily Gajdoíkovej, Juraja Horvátha, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa a tefana Ogurèáka o návrhu
generálneho prokurátora Slovenskej republiky na zaèatie konania o súlade ustanovenia èl. I § 15 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom v znení neskorích predpisov s èl. 1 ods. 1
prvou vetou, èl. 12 ods. 2, èl. 13 ods. 4 prvou vetou,
èl. 20 ods. 1 a 4, èl. 46 ods. 1 a ods. 2 poslednou vetou
a s èl. 65 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, s èl. 6
ods. 1 prvou vetou, èl. 13 a s èl. 14 Dohovoru o ochrane
¾udských práv a základných slobôd, ako aj s èl. 1
Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ¾udských práv a základných slobôd takto
rozhodol:
Ustanovenie èl. I § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení

neskorích predpisov n i e j e v s ú l a d e s èl. 1 ods. 1
prvou vetou, èl. 20 ods. 1 a 4 a s èl. 46 ods. 1 a ods. 2
poslednou vetou Ústavy Slovenskej republiky.
Pod¾a èl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky
dòom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca ustanovenie èl. I § 15 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom v znení neskorích predpisov úèinnos. Ak
Národná rada Slovenskej republiky neuvedie toto ustanovenie zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, stráca po iestich mesiacoch od vyhlásenia tohto
nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnos.
Pod¾a èl. 125 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky
platnos rozhodnutia o pozastavení úèinnosti napadnutého ustanovenia èl. I § 15 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z. o niektorých
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
v znení neskorích predpisov (uverejneného v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky èiastke 95 pod èíslom
218/2005 Z. z.) zanikne vyhlásením rozhodnutia
Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci samej.

Predseda pléna
Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Ján Mazák v. r.
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538
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. septembra 2006,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 658/2005 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú poiadavky na kozmetické výrobky

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. g)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:

mono umiestni na trh a predáva do 30. novembra
2006..

Èl. I

7. V prílohe è. 2 sa dopåòajú referenèné èísla 1212 a
1233, ktoré znejú:
1212 6-metoxypyridín-2,3-diamín a jeho hydrochloridová so¾, ak sa pouíva ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 94166-62-8)
1213 Naftalén-2,3-diol, ak sa pouíva ako látka vo
výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 92-44-4)
1214 N-fenyl-1,2,4-benzéntriamín, ak sa pouíva
ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
(CAS 136-17-4)
1215 3,5-diamino-2,6-bis(2-hydroxyetoxy)pyridín
a jeho hydrochloridová so¾, ak sa pouíva
ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
(CAS 117907-42-3)
1216 4-amino-2-metoxymetylfenol a jeho hydrochloridová so¾, ak sa pouíva ako látka
vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS
29785-47-5)
1217 4,5-diamino-1-metyl-1H-pyrazol, dihydrochlorid a jeho hydrochloridová so¾, ak sa pouíva ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 20055-01-0)
1218 sulfát
1-[(4-chlórfenyl)metyl]-1H-pyrazol-4,5-diamónia (2 : 1), ak sa pouíva ako látka
vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS
163183-00-4)
1219 2-amino-4-chlórfenol, ak sa pouíva ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS
95-85-2)
1220 4-hydroxyindol, ak sa pouíva ako látka vo
výrobkoch
na
farbenie
vlasov
(CAS
2380-94-1)
1221 2-metoxy-5-metyl-1,4-benzéndiamín a jeho
hydrochloridová so¾, ak sa pouíva ako látka
vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS
56496-88-9)
1222 5-amino-4-fluór-2-metylfenol sulfát (2 : 1),
ak sa pouíva ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 163183-01-5)
1223 3-dietylaminofenol, ak sa pouíva ako látka
vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS
91-68-9)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 658/2005
Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na kozmetické
výrobky sa mení a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 8 sa citácia
§ 20 ods. 4 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí
v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou § 5
ods. 8 písm. a) zákona è. 126/2006 Z. z. o verejnom
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 12 sa citácia
Rozhodnutie Komisie (ES) è. 96/335/ES z 8. mája
1996, ktorým sa ustanovuje súpis a spoloèná nomenklatúra zloenia kozmetických výrobkov (Ú. v. ES
L 132, 1. 6. 1996). nahrádza citáciou Rozhodnutie
Komisie (ES) è. 257/2006/ES z 9. februára 2006, ktorým sa mení a dopåòa rozhodnutie 96/335/ES, ktorým
sa ustanovuje súpis a spoloèná nomenklatúra zloenia
kozmetických výrobkov (Ú. v. EÚ L 97, 5. 4. 2006)..
3. V § 15 ods. 2 písm. e) sa slová na výrobu nahrádzajú slovami zodpovednú za výrobu a slová na dovoz nahrádzajú slovami zodpovednú za dovoz.
4. V poznámke pod èiarou k odkazu 19 sa citácia
§ 22 vyhláky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky è. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam. nahrádza citáciou
§ 26 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 337/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení..
5. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 17a
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. októbra 2006
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené
v prílohe è. 2 pod referenènými èíslami 1212 a 1233,

6. V prílohe è. 2 v referenènom èísle 687 sa za slovo
dinitrotoluén vkladá èiarka a slová technicky èistý.
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N,N-dimetyl-2,6-pyridíndiamín a jeho hydrochloridová so¾, ak sa pouíva ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
3-cyklopentylaminofenol, ak sa pouíva ako
látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS
104903-49-3)
N-(2-metoxyetyl)-1,4-fenyléndiamín a jeho
hydrochloridová so¾, ak sa pouíva ako látka
vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS
72584-59-9)
2,4-diamino-5-metylfenetol a jeho hydrochloridová so¾, ak sa pouíva ako látka vo výrobkoch
na
farbenie
vlasov
(CAS
113715-25-6)
Naftalén-1,7-diol, ak sa pouíva ako látka vo
výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 575-38-2)
Kyselina 3,4-diaminobenzoová, ak sa pouíva ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
(CAS 619-05-6)
2-aminometyl-p-aminofenol a jeho hydrochloridová so¾, ak sa pouíva ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 79352-72-0)
1-[(2-metoxyfenyl)azo]-2-naftol (CI 12150),
ak sa pouíva ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 1229-55-6)
4-[[3-[(dimetylfenyl)diazenyl]-2,4-dihydroxyfenyl]
diazenyl]
benzénsulfonát
sodný
(CI 20170), ak sa pouíva ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 1320-07-6)

1233
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5-(4-(fenyldiazenyl)fenyldiazenyl)-6-hydroxynaftalén-2,4-disulfonát sodný (CI 27290), ak
sa pouíva ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 5413-75-2).

8. V prílohe è. 3 v èasti 2 sa vypúajú referenèné
èísla 17, 23, 40 a 42.
9. V prílohe è. 3 v èasti 2 v ståpci g pre referenèné
èísla 1, 2, 8, 13, 15, 30, 34, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53,
54, 57, 59 a 60 sa dátum 31. 8. 2006 nahrádza dátumom 31.12. 2007.
10. V prílohe è. 3 v èasti 2 v ståpci g pre referenèné
èísla 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39,
44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 a 58 sa dátum 31. 12. 2006
nahrádza dátumom 31. 12. 2007.
11. V prílohe è. 17 sa dopåòa bod 50, ktorý znie:
50. Smernica Komisie 2006/65/ES z 19. júla 2006,
ktorou sa mení a dopåòa smernica 76/768/EHS
týkajúca sa kozmetických výrobkov s cie¾om prispôsobi jej prílohy II a III technickému pokroku
(Ú. v. EÚ L 198, 20. 7. 2006)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. októbra
2006.

Robert Fico v. r.
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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. septembra 2006,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 722/2004 Z. z.
o výke úhrady poistenca za sluby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 38 ods. 10 zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti v znení neskorích predpisov
(ïalej len zákon) nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 722/2004
Z. z. o výke úhrady poistenca za sluby súvisiace
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 65/2005 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 485/2006 Z. z.
sa mení takto:

V § 1 odseky 5 a 6 znejú:
(5) Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri vydaní liekov alebo dietetických potravín je výka úhrady
poistenca za sluby uvedené v § 38 ods. 3 písm. d) zákona 5 Sk, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti
úhrady pod¾a § 38 ods. 8 písm. d) zákona.
(6) Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri vydaní zdravotníckych pomôcok je výka úhrady poistenca za sluby uvedené v § 38 ods. 3 písm. e) zákona 5 Sk,
ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady
pod¾a § 38 ods. 8 písm. e) zákona..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. októbra 2006.

Robert Fico v. r.
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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. septembra 2006,
ktorým sa ustanovuje výka minimálnej mzdy

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona è. 346/1999 Z. z. nariaïuje:
§1
Výka minimálnej mzdy sa ustanovuje na
a) 43,70 Sk za kadú hodinu odpracovanú zamestnancom,
b) 7 600 Sk za mesiac pre zamestnanca odmeòovaného
mesaènou mzdou.

§2
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 428/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje výka minimálnej mzdy.
§3
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. októbra
2006.

Robert Fico v. r.
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VYHLÁKA
tatistického úradu Slovenskej republiky
z 21. augusta 2006,
ktorou sa dopåòa vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky è. 197/2003 Z. z.,
ktorou sa vydáva tatistický èíselník krajín v znení vyhláky tatistického
úradu Slovenskej republiky è. 316/2004 Z. z.

tatistický úrad Slovenskej republiky pod¾a § 19
ods. 2 zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike
ustanovuje:

2. V prílohe sa za kód OSN 320 vkladá kód OSN 831,
ktorý znie:
831

GG

GGY

Èl. I
Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky
è. 197/2003 Z. z., ktorou sa vydáva tatistický èíselník
krajín v znení vyhláky tatistického úradu Slovenskej
republiky è. 316/2004 Z. z. sa dopåòa takto:

Guernsey

Guernsey

Guernsey

Guernsey.

3. V prílohe sa za kód OSN 392 vkladá kód OSN 832,
ktorý znie:
832

JE

JEY

Jersey

Jersey

Jersey

Jersey.

4. V prílohe sa za kód OSN 372 vkladá kód OSN 833,
ktorý znie:

1. Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

833
§ 1a
Zruuje sa vyhláka tatistického úradu Slovenskej
republiky è. 196/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Geonomenklatúra krajín a území pre tatistiku zahranièného
obchodu (SK-GEONOM)..

IM

IMN

Man

Isle of Man

Ostrov Man

Isle of Man.

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. októbra 2006.

Peter Mach v. r.
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