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ZÁKON
zo 6. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieaa,
o príspevku rodièom, ktorým sa súèasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa
v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojèatá a ktorým sa menia ïalie zákony
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieaa, o príspevku rodièom, ktorým sa súèasne narodili
tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch
rokov opakovane narodili dvojèatá a ktorým sa menia
ïalie zákony v znení zákona è. 453/2003 Z. z., zákona
è. 601/2003 Z. z. a zákona è. 471/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa za slová (ïalej len príspevok)
vkladá èiarka a slová poskytovanie príplatku k príspevku.
2. V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Príplatok k príspevku je tátna sociálna dávka,
ktorou tát pripláca na zvýené výdavky spojené so zabezpeèením nevyhnutných potrieb dieaa, ktoré sa
matke narodilo ako prvé diea, ktoré sa doilo aspoò 28
dní..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
3. Nadpis prvej èasti znie:
PRÍSPEVOK A PRÍPLATOK K PRÍSPEVKU.
4. Doterají text § 2 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príplatok k príspevku, ak spåòa podmienky pod¾a tohto
zákona, je
a) matka, ktorá porodila prvé diea, ktoré sa doilo aspoò 28 dní,
b) otec dieaa, ak
1. matka dieaa pod¾a písmena a) zomrela alebo po
matke dieaa pod¾a písmena a) bolo vyhlásené
pátranie,1) alebo
2. diea, ktoré sa narodilo matke ako prvé diea, ktoré sa doilo aspoò 28 dní, bolo zverené do výchovy
otca na základe právoplatného rozhodnutia
súdu..
5. V § 3 ods. 1 písm. b) sa nad slovo pobyt umiestòuje odkaz 3a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 3 a 7 zákona è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov
Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
§ 34 a 42 zákona è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zme-

ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

6. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Oprávnená osoba, ktorej sa narodilo diea v táte, ktorý nie je èlenským tátom Európskej únie alebo
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, má nárok na príspevok, ak bola pred
narodením dieaa najmenej 12 po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov povinne verejne zdravotne poistená alebo dobrovo¾ne verejne zdravotne poistená
v Slovenskej republike.3b).
Doterajie odseky 2 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3
a 6.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3b znie:

3b) Zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene
a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

7. V § 3 ods. 4 a 5 sa slová v § 2 písm. a) nahrádzajú
slovami v § 2 ods. 1 písm. a).
8. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 3a
Nárok na príplatok k príspevku
(1) Podmienky nároku na príplatok k príspevku sú:
a) splnenie podmienok nároku na príspevok pod¾a § 3 a
b) narodenie prvého dieaa, ktoré sa doilo aspoò 28
dní.
(2) Nárok na príplatok k príspevku na to isté diea
vzniká iba raz. Ak sa matke pri prvom pôrode súèasne
narodí viac detí, nárok na príplatok k príspevku vzniká
na kadé diea, ktoré sa doilo aspoò 28 dní.
(3) Nárok na príplatok k príspevku nevzniká maloletej matke, ktorá nemá priznané rodièovské práva a povinnosti pod¾a osobitného predpisu.5a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 29 ods. 1 zákona è. 36/2005 Z. z..

9. Nadpis § 4 znie:
Výka príspevku a výka príplatku k príspevku.
10. V § 4 ods. 2 sa slová 28 dní nahrádzajú slovami
aspoò 28 dní.
11. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Príplatok k príspevku je 11 000 Sk..
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14. V § 6 ods. 1 písm. c) sa nad slovo pobyt umiestòuje odkaz 3a.

spevok, oprávnená osoba, ktorá si uplatòuje nárok na
príplatok k príspevku, a oprávnená osoba, ktorá si
uplatòuje nárok na príspevok rodièom, je povinná preukáza splnenie podmienok nároku na príspevok, nároku na príplatok k príspevku a nároku na príspevok
rodièom a na ich výplatu. Oprávnená osoba je povinná
poui príspevok, ktorý sa jej vyplatil, na úèel uvedený
v § 1 ods. 2, príplatok k príspevku, ktorý sa jej vyplatil,
na úèel uvedený v § 1 ods. 3 a príspevok rodièom, ktorý
sa jej vyplatil, na úèel uvedený v § 1 ods. 4..

15. Nadpis § 8 znie:
Uplatnenie nároku na príspevok, na príplatok k príspevku a na príspevok rodièom.

19. Nadpis § 11 znie:
Výplata príspevku, výplata príplatku k príspevku
a výplata príspevku rodièom.

16. V § 8 odsek 1 znie:
(1) Oprávnená osoba si uplatòuje nárok na príspevok, nárok na príplatok k príspevku a nárok na príspevok rodièom na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
pod¾a miesta jej trvalého pobytu (ïalej len platite¾) podaním písomnej iadosti. iados o príspevok, iados
o príplatok k príspevku a iados o príspevok rodièom
musí obsahova osobné údaje, a to meno, priezvisko,
dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a rodné èíslo
oprávnenej osoby a dieaa. Platite¾ osobné údaje
oprávnenej osoby a dieaa môe spracováva a sprístupòova len na úèely príspevku, príplatku k príspevku a príspevku rodièom..

20. V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Platite¾ vyplatí príplatok k príspevku najskôr po
uplynutí aspoò 28 dní ivota dieaa a najneskôr do
konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa táto skutoènos preukázala..

Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
12. V § 4 ods. 4 sa slová Sumu pod¾a odseku 1 nahrádzajú slovami Sumy pod¾a odsekov 1 a 3.
13. V § 6 ods. 1 písm. a) sa slová v § 1 ods. 3 nahrádzajú slovami v § 1 ods. 4 a slová v § 1 ods. 3 písm. b)
sa nahrádzajú slovami v § 1 ods. 4 písm. b).

17. V § 8 ods. 2 sa slová § 2 písm. a)10a) nahrádzajú
slovami § 2 ods. 1 písm. a)10a) a v odseku 3 sa slová
v § 1 ods. 3 nahrádzajú slovami v § 1 ods. 4.
18. § 9 a 10 vrátane nadpisov znejú:
§ 9
Rozhodovanie o nároku na príspevok, na príplatok
k príspevku a na príspevok rodièom
(1) Na konanie o nároku na príspevok, na príplatok
k príspevku a na príspevok rodièom sa vzahujú veobecné predpisy o správnom konaní,11) ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Platite¾ vyplatí príspevok, príplatok k príspevku
a príspevok rodièom, ak oprávnená osoba spåòa podmienky nároku na príspevok, podmienky nároku na
príplatok k príspevku a podmienky nároku na príspevok rodièom pod¾a tohto zákona a ak si uplatní nárok
na príspevok, na príplatok k príspevku a na príspevok
rodièom pod¾a § 8. Ak oprávnená osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok, na príplatok k príspevku a na
príspevok rodièom pod¾a § 8, nespåòa podmienky nároku, platite¾ vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku,
rozhodnutie o nevyplatení príplatku k príspevku a rozhodnutie o nevyplatení príspevku rodièom. Splnenie
podmienok nároku na príspevok rodièom sa zisuje
k tomu dòu kalendárneho mesiaca, ktorý sa èíselne
zhoduje s dòom a mesiacom dátumu narodenia detí
uvedených v § 6 ods. 1 písm. a).
§ 10
Povinnosti oprávnenej osoby
Oprávnená osoba, ktorá si uplatòuje nárok na prí-

Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 4
a 6.
21. V § 11 ods. 4 úvodnej vete sa za slová rozhodnutie o výplate príspevku vkladá èiarka a slová rozhodnutie o výplate príplatku k príspevku a v písmene a) sa
za slová pouití príspevku vkladá èiarka a slová
o úèelnom pouití príplatku k príspevku.
22. V § 11 odsek 5 znie:
(5) Platite¾ vyplatí príspevok, príplatok k príspevku
a príspevok rodièom oprávnenej osobe v hotovosti alebo
príspevok, príplatok k príspevku a príspevok rodièom
poukáe na iados oprávnenej osoby na jej úèet v banke v Slovenskej republike. Príspevok, príplatok k príspevku a príspevok rodièom sa nevyplácajú do cudziny..
23. V § 11 sa vypúa odsek 6.
24. Nadpis § 12 znie:
Zvýenie príspevku a príspevku rodièom a vrátenie
príspevku, príplatku k príspevku a príspevku rodièom.
25. V § 12 odsek 2 znie:
(2) Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila,
e platite¾ vyplatil príspevok, príplatok k príspevku
a príspevok rodièom neprávom, je povinná vráti príspevok, príplatok k príspevku a príspevok rodièom alebo
jeho èas. Nárok na vrátenie príspevku, príplatku k príspevku a príspevku rodièom alebo jeho èasti vyplateného
neprávom zaniká uplynutím jedného roka odo dòa, keï
platite¾ túto skutoènos zistil, najneskôr vak uplynutím
troch rokov odo dòa neoprávnenej výplaty príspevku, príplatku k príspevku a príspevku rodièom..
26. Nadpis § 13 znie:
Zánik nároku na príspevok, na príplatok k príspevku a na príspevok rodièom.
27. V § 13 ods. 1 sa za slová na príspevok vkladajú
slová a na príplatok k príspevku.
28. § 14 vrátane nadpisu znie:
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Èl. II

§ 14
Spolupráca pri poskytovaní príspevku, príplatku
k príspevku a príspevku rodièom
Zdravotnícke zariadenia a ïalie právnické osoby
a fyzické osoby, ktoré plnia úlohy pri poskytovaní príspevku, príplatku k príspevku a príspevku rodièom
alebo sú vecne prísluné na poskytovanie údajov potrebných na posúdenie nároku na príspevok, nároku
na príplatok k príspevku a nároku na príspevok rodièom, sú povinné spolupracova s platite¾om a bezplatne poskytova v rozsahu svojej pôsobnosti informácie
na vznik nároku na príspevok, nároku na príplatok
k príspevku a nároku na príspevok rodièom a na ich výplatu..
29. § 15 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Nárok na príplatok k príspevku pod¾a § 3a nevzniká, ak sa diea narodilo pred 1. januárom 2007..

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieaa, o príspevku rodièom,
ktorým sa súèasne narodili tri deti alebo viac detí alebo
ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili
dvojèatá a ktorým sa menia ïalie zákony, ako vyplýva
zo zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 453/2003
Z. z., zákonom è. 601/2003 Z. z., zákonom è. 471/2005
Z. z. a týmto zákonom.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
zo 7. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a o zmene
a doplnení zákona 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. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 186/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z.,
zákona è. 721/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z. a zákona è. 644/2006 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 47 ods. 2 písm. b) druhom bode sa slová medzi
dôchodkovou správcovskou spoloènosou a sporite¾om nahrádzajú slovami vrátane èinnosti smerujúcej
k uzatvoreniu tejto zmluvy, poskytovania sluieb súvisiacich s touto èinnosou a poskytovania odborného
poradenstva v oblasti starobného dôchodkového sporenia pod¾a tohto zákona,.
2. V § 63 ods. 2 sa slová 0,07 % nahrádzajú slovami
0,065 % a slová 0,08 % nahrádzajú slovami
0,075 %.
3. Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý znie:
§ 63a

d) sporite¾ovi, ktorý uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení pod¾a § 64b ods. 1, Sociálna poisovòa nevydala akceptaèný list pod¾a § 64b
ods. 2..
6. V § 64b ods. 1 prvá veta znie: Sporite¾ môe prestúpi z dôchodkovej správcovskej spoloènosti do inej
dôchodkovej správcovskej spoloènosti, ak dôchodkovej
správcovskej spoloènosti, do ktorej vstupuje a s ktorou
uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení,
predloí originál akceptaèného listu. a vypúajú sa
tretia veta a tvrtá veta.
7. V § 64b sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 4,
ktoré znejú:
(2) Akceptaèný list pod¾a odseku 1 vydá bez zbytoèného odkladu poboèka Sociálnej poisovne prísluná
pod¾a miesta pobytu sporite¾a, ktorý má záujem prestúpi do inej dôchodkovej správcovskej spoloènosti
a osobne poiada o vydanie akceptaèného listu, ak
a) ku dòu vydania akceptaèného listu uplynuli najmenej dva roky odo dòa zápisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv alebo
odo dòa prestupu do dôchodkovej správcovskej spoloènosti, z ktorej sporite¾ prestupuje, a
b) sporite¾ zaplatil Sociálnej poisovni poplatok za vydanie akceptaèného listu v hotovosti vo výke
500 Sk.

Výdavky dôchodkovej správcovskej spoloènosti a výdavky, ktoré vynaloili fyzické osoby a právnické osoby
v prospech dôchodkovej správcovskej spoloènosti,
a) na uzatvorenie jednej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a èinnosti s tým súvisiace sú najviac
vo výke 6 % priemernej mesaènej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej tatistickým
úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok,
ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa uzatvorila zmluva o starobnom dôchodkovom sporení,
b) na propagáciu a reklamu [§ 47 ods. 2 písm. c) a § 112
ods. 1 a 3] za kalendárny rok sú najviac vo výke
1000-násobku priemernej mesaènej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej tatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny
rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa tieto výdavky vynaloili..

9. V § 114 sa odsek 1 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) fyzickými osobami a právnickými osobami súvisiaca
s vynaloením výdavkov v prospech dôchodkovej
správcovskej spoloènosti pod¾a § 63a ods. 1..

4. V § 64 ods. 3 sa slová § 64b ods. 2 nahrádzajú
slovami § 64b ods. 5.

10. V § 115 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú tieto
slová: ak tento zákon neustanovuje inak,.

5. V § 64a sa odsek 3 dopåòa písmenom d), ktoré znie:

(3) Akceptaèný list obsahuje najmä meno a priezvisko sporite¾a, adresu jeho trvalého pobytu, identifikaèné èíslo sociálneho zabezpeèenia sporite¾a a vyjadrenie
Sociálnej poisovne, e sporite¾ splnil podmienky pod¾a
odseku 2.
(4) Akceptaèný list sa vydáva na tlaèive, ktorého obsah a formu urèí Sociálna poisovòa..
Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.
8. V § 67 ods. 1 sa za slovo prvom, vkladá slovo
druhom,.

11. V § 115 odsek 4 znie:
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(4) Ak Sociálna poisovòa nepostúpi príspevky na
bený úèet dôchodkového fondu príslunej dôchodkovej správcovskej spoloènosti v lehote pod¾a osobitného
predpisu,3) je povinná bez zbytoèného odkladu od zistenia ich výky vypoèíta a zaplati penále. Penále pod¾a
prvej vety je vo výke jednej tristoesdesiatpätiny základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska
z dlnej sumy príspevkov za kadý deò omekania. Základná úroková sadzba je urèená na kalendárny rok
ako základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska platná k 1. januáru tohto kalendárneho roka..

a) generálny riadite¾ Sociálnej poisovne (ïalej len generálny riadite¾),.

12. V § 115 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Národná banka Slovenska uloí dôchodkovej
správcovskej spoloènosti, ktorá prekroèila výku výdavkov pod¾a § 63a, pokutu vo výke trojnásobku rozdielu výky výdavkov, ktoré vynaloila dôchodková
správcovská spoloènos a fyzická osoba a právnická
osoba v prospech dôchodkovej správcovskej spoloènosti, a výky výdavkov pod¾a § 63a..

(3) Generálny riadite¾ je tatutárny orgán Sociálnej
poisovne. V èase jeho neprítomnosti ho zastupuje ním
poverený vedúci zamestnanec, ktorý je v jeho priamej
riadiacej pôsobnosti.

Doterajie odseky 5 a 12 sa oznaèujú ako odseky 6
a 13.
13. Za § 123c sa vkladá § 123d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 123d
Prechodné ustanovenie k úprave
úèinnej od 1. januára 2007
(1) Dôchodková správcovská spoloènos je povinná
zosúladi tatúty dôchodkových fondov s týmto zákonom najneskôr do 30. júna 2007.
(2) Na penále súvisiace s príspevkami za obdobie
pred 1. januárom 2007, ktoré Sociálna poisovòa nepostúpila na bený úèet dôchodkového fondu príslunej
dôchodkovej správcovskej spoloènosti v lehote pod¾a
osobitného predpisu,1) sa po 31. decembri 2006 vzahuje zákon úèinný do 31. decembra 2006, ak Národná
banka Slovenska do 30. júna 2007 zistila, e Sociálna
poisovòa nepostúpila tieto príspevky..
Èl. II
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., nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 460/2006 Z. z., zákona è. 529/2006 Z. z. a zákona
è. 592/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 120 ods. 1 sa vypúa druhá veta.
2. V § 121 písmeno a) znie:

3. § 122 vrátane nadpisu znie:
§ 122
Generálny riadite¾
(1) Na èele Sociálnej poisovne je generálny riadite¾.
(2) Generálneho riadite¾a vymenúva a odvoláva vláda
Slovenskej republiky (ïalej len vláda).

(4) Generálny riadite¾
a) zodpovedá za plnenie úloh vyplývajúcich Sociálnej
poisovni z tohto zákona, z osobitných predpisov a zo
strategických zámerov èinnosti Sociálnej poisovne,
b) prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených dozornou radou a orgánmi dozoru tátu,
c) predkladá
1. vláde a Národnej rade Slovenskej republiky (ïalej
len národná rada) výroènú správu o èinnosti Sociálnej poisovne po schválení dozornou radou,
2. vláde na schválenie návrh rozpoètu Sociálnej poisovne na prísluný kalendárny rok s predpokladaným vývojom príjmov a výdavkov na obdobie
najmenej troch rokov so stanoviskom dozornej
rady k tomuto návrhu do 15. augusta kalendárneho roka, ak vláda neurèí neskorí termín, a po
schválení vládou na schválenie národnej rade
v termíne urèenom na predloenie návrhu tátneho rozpoètu,
3. vláde na schválenie návrh úètovnej závierky Sociálnej poisovne so stanoviskom dozornej rady
k tomuto návrhu a po schválení vládou na schválenie národnej rade v termíne urèenom na predloenie návrhu tátneho závereèného úètu,
4. vláde na schválenie návrh strategických zámerov
èinnosti Sociálnej poisovne so stanoviskom dozornej rady k tomuto návrhu najneskôr do iestich mesiacov odo dòa jeho vymenovania, po
schválení vládou na schválenie národnej rade
a informuje vládu o ich plnení raz roène najneskôr do 31. marca kadého kalendárneho roka
nasledujúceho po schválení tohto návrhu národnou radou,
5. dozornej rade správu o hospodárení Sociálnej poisovne najmenej raz za tvrrok,
d) schva¾uje
1. pracovný poriadok Sociálnej poisovne a iné vnútorné predpisy Sociálnej poisovne, ak tento zákon neustanovuje inak,
2. návrh dohody o náhrade za saenie spoloèenského uplatnenia pod¾a osobitného predpisu,60a)
e) schva¾uje po prerokovaní v dozornej rade
1. tatút Sociálnej poisovne, organizaèný poriadok,
mzdový poriadok, kontrolný poriadok a pravidlá
financovania a hospodárenia Sociálnej poisovne,

Èiastka 259

f)

g)

h)

i)

Zbierka zákonov è. 677/2006

2. zmluvu o postúpení poh¾adávky na poistnom na
nemocenské poistenie, poistnom na dôchodkové
poistenie, poistnom na úrazové poistenie, priráke k poistnému na úrazové poistenie, poistnom
na garanèné poistenie, poistnom na poistenie
v nezamestnanosti, poistnom do rezervného fondu solidarity, na pokutách a na penále uloených
v sociálnom poistení,
3. zmluvu o postúpení poh¾adávky na príspevkoch
na starobné dôchodkové sporenie,1) na pokutách
a na penále uloených v starobnom dôchodkovom
sporení v rozsahu upravenom týmto zákonom,
4. zmluvu o prevedení vymáhania poh¾adávok pod¾a
§ 148 ods. 4,
schva¾uje po schválení dozornou radou pre nadlimitné zákazky pod¾a osobitného predpisu68)
1. oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
a súané podklady,
2. výzvy na predkladanie ponúk a súané podklady,
3. výzvy na rokovanie,
rozhoduje po prerokovaní v dozornej rade o odpísaní
poh¾adávky na poistnom na nemocenskom poistení,
poistnom na dôchodkovom poistení, poistnom na
úrazovom poistení, priráke k poistnému na úrazovom poistení, poistnom na garanèné poistenie, poistnom na poistenie v nezamestnanosti, poistnom do
rezervného fondu solidarity, na pokutách a na penále uloených v sociálnom poistení,
vymenúva a odvoláva vedúcich zamestnancov ústredia Sociálnej poisovne (ïalej len ústredie) v jeho
priamej riadiacej pôsobnosti a riadite¾ov poboèiek
po prerokovaní v dozornej rade,
zúèastòuje sa na schôdzach vlády.

(5) Za generálneho riadite¾a môe by vymenovaná fyzická osoba, ktorá spåòa predpoklady výkonu práce vo
verejnom záujme pod¾a osobitného predpisu,69) má
skonèené vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
a najmenej es rokov praxe v riadiacej funkcii. Na pracovnoprávne vzahy generálneho riadite¾a sa vzahuje
osobitný predpis,69a) ak tento zákon neustanovuje inak.
(6) Mzda generálneho riadite¾a je mesaène esnásobok priemernej mesaènej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej tatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok. Úprava mzdy generálneho
riadite¾a sa vykoná od 1. apríla kalendárneho roka. Generálnemu riadite¾ovi môe vláda prizna odmenu jedenkrát roène najneskôr do 31. marca kalendárneho
roka, najviac do výky 12-násobku mzdy uvedenej v prvej vete. Pri priznaní odmeny vláda zoh¾adní plnenie
strategických zámerov èinností Sociálnej poisovne
a hospodárenie Sociálnej poisovne.
(7) Generálny riadite¾ zodpovedá vláde za poruenie
povinností uloených týmto zákonom alebo osobitnými
predpismi organizaèným zlokám Sociálnej poisovne,
za neprijatie a neplnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených dozornou radou a orgánmi dozoru tátu a za neplnenie opatrení uloených pod¾a osobitného predpisu.1)
(8) Funkèné obdobie generálneho riadite¾a je esroèné. Za generálneho riadite¾a môe by vymenovaná tá
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istá fyzická osoba najviac na dve po sebe nasledujúce
funkèné obdobia.
(9) Funkcia generálneho riadite¾a zaniká
a) uplynutím funkèného obdobia, na ktoré bol vymenovaný,
b) vzdaním sa funkcie generálneho riadite¾a písomnou
iadosou doruèenou vláde, a to dòom jej doruèenia,
ak v nej nie je uvedený neskorí deò vzdania sa funkcie,
c) odvolaním,
d) smrou alebo vyhlásením za màtveho,
e) rozhodnutím o strate verejnej funkcie vydanom v konaní pod¾a osobitného predpisu69b) alebo
f) dòom, ktorým prestal spåòa predpoklady na výkon
funkcie generálneho riadite¾a pod¾a osobitného
predpisu.69)
(10) Vláda odvolá generálneho riadite¾a, ak
a) si neplní povinnosti generálneho riadite¾a ustanovené zákonom,
b) nepriaznivý zdravotný stav mu nedovo¾uje najmenej
poèas iestich mesiacov riadne vykonáva funkciu
generálneho riadite¾a.
(11) Generálny riadite¾ je povinný vykonáva svoju
funkciu s náleitou odbornou starostlivosou tak, aby
bol zabezpeèený riadny a efektívny výkon sociálneho
poistenia.
(12) Generálny riadite¾, ktorý poruil povinnosti pri
výkone svojej funkcie, je povinný v celom rozsahu nahradi kodu, ktorú tým spôsobil..
Poznámky pod èiarou k odkazom 68 a 69b znejú:

68) Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a
doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 282/2006 Z. z.
69
) § 3 zákona è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
69a
) Zákon è. 552/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
69b
) Ústavný zákon è. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov..

4. V § 123 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Dozorná rada
a) vypracúva stanoviská
1. k návrhu rozpoètu Sociálnej poisovne na prísluný kalendárny rok s predpokladaným vývojom
príjmov a výdavkov na obdobie najmenej troch rokov,
2. k návrhu úètovnej závierky Sociálnej poisovne,
3. k návrhu strategických zámerov èinnosti Sociálnej poisovne a k informácii o ich plnení,
b) schva¾uje
1. výroènú správu o èinnosti Sociálnej poisovne,
2. rokovací poriadok dozornej rady,
3. pre nadlimitné zákazky pod¾a osobitného
predpisu68) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súané podklady, výzvy na predkladanie ponúk a súané podklady a výzvy na rokovanie,
4. podrobnosti o spôsobe a vykonaní vo¾by hlavného
kontrolóra Sociálnej poisovne (ïalej len hlavný
kontrolór),
5. priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi,
c) prerokúva
1. návrh tatútu, návrh organizaèného poriadku,
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návrh mzdového poriadku, návrh kontrolného
poriadku a návrh pravidiel financovania a hospodárenia Sociálnej poisovne,
2. návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení poh¾adávky na poistnom na nemocenské poistenie, poistnom na dôchodkové poistenie, poistnom na
úrazové poistenie, priráke k poistnému na úrazové poistenie, poistnom na garanèné poistenie,
poistnom na poistenie v nezamestnanosti, poistnom do rezervného fondu solidarity, na pokutách
a na penále uloených v sociálnom poistení a návrh na uzatvorenie zmluvy o prevedení vymáhania poh¾adávok pod¾a § 148 ods. 4,
3. návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení poh¾adávky na príspevkoch na starobné dôchodkové
sporenie,1) na pokutách a na penále uloených
v starobnom dôchodkovom sporení v rozsahu
upravenom týmto zákonom,
4. návrh na odpísanie poh¾adávky na poistnom na
nemocenskom poistení, poistnom na dôchodkovom poistení, poistnom na úrazovom poistení,
priráke k poistnému na úrazovom poistení, poistnom na garanèné poistenie, poistnom na poistenie v nezamestnanosti, poistnom do rezervného
fondu solidarity, na pokutách a na penále uloených v sociálnom poistení,
5. návrhy na vymenovanie a odvolanie vedúcich zamestnancov ústredia v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho riadite¾a a návrhy na vymenovanie a odvolanie riadite¾ov poboèiek,
ukladá generálnemu riadite¾ovi povinnos prija
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
kontroluje
1. hospodárenie Sociálnej poisovne s finanènými
prostriedkami základného fondu nemocenského
poistenia, základného fondu starobného poistenia, základného fondu invalidného poistenia, základného fondu úrazového poistenia, základného
fondu poistenia v nezamestnanosti, základného
fondu garanèného poistenia, rezervného fondu
solidarity a správneho fondu,
2. dodriavanie tohto zákona a ostatných veobecne
záväzných právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia Sociálnej poisovne,
vypracúva správu o kontrolnej èinnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá je súèasou úètovnej
závierky Sociálnej poisovne,
predkladá vláde návrh na priznanie odmeny generálneho riadite¾a a jej výku,
volí a odvoláva hlavného kontrolóra.

(3) Dozorná rada má 11 èlenov. Predsedom dozornej
rady je minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Dozorná rada sa ïalej tvorí
a) z troch zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi
zdrueniami odborových zväzov,
b) z troch zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi
zdrueniami zamestnávate¾ov,
c) z jedného zástupcu ministerstva a z dvoch zástupcov ministerstva financií navrhnutých vládou,
d) z jedného zástupcu navrhnutého záujmovými zdru-
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eniami obèanov reprezentujúcimi poberate¾ov dôchodkových dávok..
5. V § 123 ods. 5 prvá veta znie: Za èlena dozornej
rady môe by navrhnutá a zvolená fyzická osoba, ktorá
má spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu, je
bezúhonná a má skonèené vysokokolské vzdelanie
druhého stupòa právnického, ekonomického alebo
matematického zamerania; podmienka zamerania vysokokolského vzdelania druhého stupòa sa nevzahuje na fyzickú osobu uvedenú v odseku 3 písm. d)..
6. V § 123 ods. 9 druhej vete sa vypúajú slová a nemôe by èlenom rady riadite¾ov.
7. V § 123 ods. 10 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: z ktorých jeden je navrhnutý reprezentatívnymi zdrueniami odborových zväzov a jeden je navrhnutý reprezentatívnymi
zdrueniami zamestnávate¾ov..
8. V § 123 odsek 11 znie:
(11) Zasadnutia dozornej rady zvoláva a riadi jej
predseda alebo ním poverený podpredseda dozornej
rady pod¾a potreby, najmenej raz za kalendárny mesiac..
9. V § 123 ods. 13 sa slová predseda rady riadite¾ov
nahrádzajú slovami generálny riadite¾.
10. V § 123 ods. 15 sa slová èlenov rady riadite¾ov
nahrádzajú slovami generálneho riadite¾a.
11. § 123 sa dopåòa odsekom 20, ktorý znie:
(20) Na predsedu dozornej rady sa odsek 6 a odsek 17 písm. a) a c) nepouijú..
12. V § 126 ods. 1 sa slová rada riadite¾ov nahrádzajú slovami generálny riadite¾.
13. V § 126 ods. 2 sa slová rada riadite¾ov alebo èlen
rady riadite¾ov poverený radou riadite¾ov alebo vedúci
zamestnanec ústredia poverený radou riadite¾ov nahrádzajú slovami generálny riadite¾ alebo vedúci zamestnanec ústredia poverený generálnym riadite¾om.
14. V § 127 ods. 1 sa slová rade riadite¾ov nahrádzajú slovami generálnemu riadite¾ovi.
15. V § 148 ods. 4 prvá veta znie: Sociálna poisovòa
môe písomnou zmluvou previes vymáhanie poh¾adávok uvedených v § 179 ods. 1 písm. f) okrem poh¾adávok uvedených v § 149 ods. 13 na inú právnickú osobu
dòom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola poh¾adávka predpísaná..
16. § 149 sa dopåòa odsekom 13, ktorý znie:
(13) Poh¾adávku voèi fyzickej osobe alebo právnickej
osobe povinnej odvádza poistné, na ktorej majetok bol
vyhlásený konkurz alebo ktorá je v likvidácii, môe Sociálna poisovòa postúpi len na právnickú osobu so
100 % majetkovou úèasou tátu urèenú ministerstvom po dohode s ministerstvom financií. Na postúpenie poh¾adávky pod¾a prvej vety sa nepouije odsek 2
písm. b) a odsek 5. Právnická osoba uvedená v prvej
vete môe poh¾adávku, ktorú jej Sociálna poisovòa postúpila pod¾a prvej vety, postúpi len inej právnickej
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osobe so 100 % majetkovou úèasou tátu alebo právnickej osobe zriadenej zákonom..

33. Za § 245 sa vkladajú § 245a a 245c, ktoré vrátane nadpisu znejú:

17. V § 159 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f),
ktoré znie:
f) poplatok za vydanie akceptaèného listu pod¾a osobitného predpisu,1).

Hlavný kontrolór

Doterajie písmená f) a g) sa oznaèujú ako písmená g)
a h).

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu hospodárnosti
a efektívnosti nakladania s vlastným majetkom Sociálnej poisovne (vnútorná kontrola) a pod¾a osobitného
predpisu.106a) Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami
kontrolnej èinnosti.106a) Hlavný kontrolór je zamestnancom Sociálnej poisovne a vzahujú sa na neho vetky
práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca
pod¾a osobitného predpisu.69) Hlavný kontrolór nesmie
bez súhlasu dozornej rady podnika alebo vykonáva
inú zárobkovú èinnos a by èlenom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb,
ktoré vykonávajú podnikate¾skú èinnos.

18. V § 161 ods. 2 písm. b) sa za slová z pokuty vkladá èiarka a slová ak tento zákon neustanovuje inak,.
19. V § 162 ods. 2 písm. c) sa za slová z pokuty vkladá èiarka a slová ak tento zákon neustanovuje inak,.
20. V § 163 ods. 2 písm. c) sa za slová z pokuty vkladá èiarka a slová ak tento zákon neustanovuje inak,.
21. V § 164 ods. 2 písm. b) sa za slová z pokuty vkladá èiarka a slová ak tento zákon neustanovuje inak,.
22. V § 165 ods. 2 písm. c) sa za slová z pokuty vkladá èiarka a slová ak tento zákon neustanovuje inak,.
23. V § 166 ods. 2 písm. b) sa za slová z pokuty vkladá èiarka a slová ak tento zákon neustanovuje inak,.
24. V § 167 ods. 2 písm. b) sa za slová z pokuty vkladá èiarka a slová ak tento zákon neustanovuje inak,.
25. V § 168 sa odsek 2 dopåòa písmenami g) a h), ktoré znejú:
g) z poplatku za vydanie akceptaèného listu pod¾a osobitného predpisu,1)
h) z pokuty uloenej za poruenie povinností ustanovených v § 228 ods. 1 a 3, § 231 ods. 1 písm. a),
písm. b) prvom bode, písm. f) a písm. m)..
26. V § 168 sa odsek 3 dopåòa písmenom g), ktoré
znie:
g) náklady na vydanie akceptaèného listu pod¾a osobitného predpisu.1).
27. V § 171 ods. 1 sa slová rada riadite¾ov nahrádzajú slovami generálny riadite¾.
28. V § 179 ods. 1 písm. a) deviatom bode a v písmene
f) sa slová radou riadite¾ov nahrádzajú slovami generálnym riadite¾om.
29. V § 183 ods. 1 písm. b) a ods. 2 sa slová rada riadite¾ov nahrádzajú slovami generálny riadite¾.
30. V § 210 ods. 2 sa slová 30 dní nahrádzajú slovami 60 dní.
31. V § 215 ods. 4 sa slová rada riadite¾ov nahrádzajú slovami generálny riadite¾.
32. V § 226 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) zverejni na svojej internetovej stránke národnou radou schválené strategické zámery èinnosti Sociálnej
poisovne a informácie o ich plnení a materiály prerokované dozornou radou..

§ 245a

§ 245b
(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva dozorná rada.
(2) Za hlavného kontrolóra môe by zvolená fyzická
osoba, ktorá má skonèené vysokokolské vzdelanie
druhého stupòa ekonomického alebo právnického zamerania, má najmenej desa rokov praxe v oblasti finanènej kontroly a vnútorného auditu a spåòa predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme pod¾a
osobitného predpisu.69)
(3) Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpoloviènej väèiny vetkých èlenov dozornej
rady.
(4) Funkèné obdobie hlavného kontrolóra je tvorroèné. Funkèné obdobie sa zaèína dòom, ktorý je dohodnutý v pracovnej zmluve ako deò nástupu do práce.
Vo¾bu hlavného kontrolóra vykoná dozorná rada poèas
posledných 60 dní funkèného obdobia doterajieho
hlavného kontrolóra alebo do 60 dní od zániku funkcie
hlavného kontrolóra pod¾a odseku 6 písm. b) a e).
(5) Sociálna poisovòa je povinná s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzatvori pracovnú zmluvu
do troch dní od jeho zvolenia.
(6) Funkcia hlavného kontrolóra zaniká
a) uplynutím funkèného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie hlavného kontrolóra písomnou
iadosou doruèenou dozornej rade, a to dòom jej
doruèenia, ak v nej nie je uvedený neskorí deò
vzdania sa funkcie,
c) odvolaním,
d) smrou alebo vyhlásením za màtveho,
e) dòom, ktorým prestal spåòa predpoklady výkonu
práce vo verejnom záujme pod¾a osobitného predpisu.69)
(7) Dozorná rada odvolá hlavného kontrolóra, ak
a) neplní povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca
pod¾a osobitného predpisu,69)
b) neplní úlohy hlavného kontrolóra,
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c) nepriaznivý zdravotný stav mu nedovo¾uje najmenej
poèas iestich mesiacov riadne vykonáva funkciu
hlavného kontrolóra.

42. § 272 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Spory o nárokoch pod¾a odsekov 9 a 10 rozhodujú súdy..

(8) Mzda hlavného kontrolóra je mesaène trojnásobok priemernej mesaènej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej tatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok. Úprava mzdy hlavného
kontrolóra sa vykoná od 1. apríla kalendárneho roka.
Hlavnému kontrolórovi môe dozorná rada prizna odmenu roène najviac do výky 12-násobku jeho mzdy
uvedenej v prvej vete.

43. V § 279 ods. 1 a 2 sa slovo 2006 nahrádza slovom 2007.

§ 245c
Hlavný kontrolór
a) vykonáva kontrolu v rozsahu pod¾a § 245a,
b) predkladá dozornej rade
1. raz roène návrh plánu kontrolnej èinnosti,
2. odborné stanovisko k návrhu rozpoètu Sociálnej
poisovne k èastiam týkajúcim sa správneho fondu a k návrhu úètovnej závierky Sociálnej poisovne,
3. správu o výsledkoch kontroly na jej najbliom
zasadnutí,
4. najmenej raz za es mesiacov správu o kontrolnej èinnosti,
c) vykoná kontrolu, ak mu to uloí dozorná rada,
d) zúèastòuje sa na rokovaniach dozornej rady..
Poznámka pod èiarou k odkazu 106a znie:

106a) Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 618/2004 Z. z..

34. V § 246 ods. 1 sa odkaz 106a oznaèuje ako odkaz
106b, poznámka pod èiarou k odkazu 106a sa oznaèuje
ako poznámka pod èiarou k odkazu 106b, odkaz 106b
sa oznaèuje ako odkaz 106c a poznámka pod èiarou
k odkazu 106b sa oznaèuje ako poznámka pod èiarou
k odkazu 106c.
35. V § 246 ods. 4 písm. a) sa slová rade riadite¾ov
nahrádzajú slovami generálnemu riadite¾ovi.
36. V § 246 ods. 4 písm. c) sa slová radou riadite¾ov
nahrádzajú slovami generálnym riadite¾om a slová
rade riadite¾ov sa nahrádzajú slovami generálnemu
riadite¾ovi.
37. V § 246 ods. 4 písm. d) sa slová rade riadite¾ov
nahrádzajú slovami generálnemu riadite¾ovi.
38. V § 246 ods. 5 písm. e) sa vypúajú slová rady
riadite¾ov a.
39. V § 246 ods. 5 písm. f) sa slová rade riadite¾ov
nahrádzajú slovami generálnemu riadite¾ovi.
40. V § 246 ods. 6 sa vypúa prvá veta a slová èlen
rady riadite¾ov si opakovane sa nahrádzajú slovami
generálny riadite¾ si.
41. V § 246 ods. 8 sa slová radou riadite¾ov nahrádzajú slovami generálnym riadite¾om.

44. V § 279 ods. 3 sa slovo 2006 nahrádza slovom
2007, slovo 2007 sa nahrádza slovom 2008 a slová 2004 a 2005 sa nahrádzajú slovami 2004 a
2006.
45. § 292 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Rada riadite¾ov rozhoduje pod¾a odseku 2 od 1.
januára 2007 najdlhie do vymenovania generálneho
riadite¾a vládou. Od vymenovania generálneho riadite¾a vládou rozhoduje o pouití finanèných prostriedkov
pod¾a odseku 2 generálny riadite¾..
46. Za § 293q sa vkladajú § 293r a 293s, ktoré vrátane nadpisu znejú:
Prechodné ustanovenia
k úprave úèinnej od 1. januára 2007
§ 293r
(1) Funkcia èlena rady riadite¾ov vymenovaného pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2006 a funkcia
èlena dozornej rady zvoleného pod¾a zákona úèinného
do 31. decembra 2006 zaniká 1. januára 2007. Do vymenovania generálneho riadite¾a pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2007 vykonáva rada riadite¾ov svoju
èinnos pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2006.
Do zvolenia vetkých èlenov dozornej rady pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2007 vykonáva dozorná
rada, ktorej èlenovia boli zvolení pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2006, svoju èinnos pod¾a zákona
úèinného do 31. decembra 2006.
(2) Mzda generálneho riadite¾a je do 31. marca 2007
esnásobok priemernej mesaènej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej tatistickým úradom
za rok 2005. V roku 2007 sa generálnemu riadite¾ovi
neprizná odmena pod¾a § 122 ods. 6.
(3) Dozorná rada, ktorej èlenovia boli zvolení pod¾a
zákona úèinného od 1. januára 2007, zvolí hlavného
kontrolóra najneskôr do 60 dní od zvolenia vetkých jej
èlenov.
§ 293s
Sociálna poisovòa môe postúpi pod¾a § 149
ods. 13 aj poh¾adávky na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpeèenie, na
poistnom na poistenie zodpovednosti zamestnávate¾a
za kodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania, na príspevku na poistenie v nezamestnanosti a na
príspevku do garanèného fondu za obdobie pred 1. januárom 2004, poh¾adávky na poistnom a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie za obdobie pred
1. januárom 2007, poh¾adávky na pokutách uloených
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pred 1. januárom 2007 a poh¾adávky na penále, ktoré
súvisí s týmto poistným alebo s týmito príspevkami
voèi fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádza poistné, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo ktorá je v likvidácii..
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Èl. III
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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678
ZÁKON
z 13. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení zákona
è. 143/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
è. 453/2003 Z. z., zákona è. 523/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 351/2004 Z. z., zákona
è. 405/2004 Z. z., zákona è. 585/2004 Z. z., zákona
è. 654/2004 Z. z., zákona è. 78/2005 Z. z., zákona
è. 172/2005 Z. z., zákona è. 474/2005 Z. z. a zákona
è. 231/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 7 ods. 1 druhej vete sa za slovo správy vkladajú slová pre informatizáciu spoloènosti a.
2. V § 8 ods. 1 sa vypúa písmeno j).
3. V § 24 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4,
ktoré znejú:
(3) Úrad vlády Slovenskej republiky koordinuje plnenie úloh v oblasti informatizácie spoloènosti.
(4) Úrad vlády Slovenskej republiky koordinuje realizáciu politík Európskych spoloèenstiev a Európskej
únie..
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.
4. § 40b sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti
informatizácie spoloènosti prechádzajú od 1. februára
2007 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzahov zamestnancov zabezpeèujúcich výkon týchto kompetencií z Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky na
Ministerstvo financií Slovenskej republiky a na Úrad
vlády Slovenskej republiky. Majetok tátu, ktorý bol
k 31. januáru 2007 v správe Ministerstva dopravy, pôt

a telekomunikácií Slovenskej republiky a ktorý slúi na
zabezpeèenie výkonu kompetencií v oblasti informatizácie spoloènosti, prechádza 1. februára 2007 do správy Ministerstva financií Slovenskej republiky a do správy Úradu vlády Slovenskej republiky. Podrobnosti
o prechode týchto práv a povinností a podrobnosti
o prechode správy majetku tátu sa upravia dohodou
medzi Ministerstvom dopravy, pôt a telekomunikácií
Slovenskej republiky, Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Úradom vlády Slovenskej republiky,
v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného
majetku, práv a povinností..
Èl. II
Zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1. V § 3 ods. 2 písm. a) sa slová dopravy, pôt a telekomunikácií nahrádzajú slovom financií.
2. V § 4 ods. 1 sa vypúa písmeno f). Poznámka pod
èiarou k odkazu 4 sa vypúa.
Èl. III
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., zákona è. 275/2006 Z. z. a zákona
è. 527/2006 Z. z. sa mení takto:
V § 18 ods. 4 sa slová Ministerstvom dopravy, pôt
a telekomunikácií nahrádzajú slovami Úradom vlády.
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos l. februára 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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679
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 19. decembra 2006,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie trieb
elektronickou registraènou pokladnicou v znení neskorích predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 97
ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finanèných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 165/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1995 Z. z.
ustanovuje:

hláky è. 59/1995 Z. z., vyhláky è. 353/1996 Z. z.
a vyhláky è. 735/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 2 písm. ch) sa na konci pripájajú tieto
slová: v èlenení pod¾a sadzieb dane z pridanej hodnoty.
2. V § 3 ods. 2 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: v èlenení pod¾a sadzieb.

Èl. I

3. Prílohy è. 2 a 3 sa nahrádzajú prílohami è. 1 a 2
k tejto vyhláke.

Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie trieb
elektronickou registraènou pokladnicou v znení vy-

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2007.

Ján Poèiatek v. r.

Strana 5978

Zbierka zákonov è. 679/2006

Èiastka 259

Príloha è. 1
k vyhláke è. 679/2006 Z. z.

Príloha è. 2 k vyhláke è. 55/1994 Z. z.
VZOR
Rok ...

DENNÝ VÝKAZ OBRATOV
PLATITE¼A
DANE Z PRIDANEJ HODNOTY

Za pokladnicu èíslo ......................

Identifikaèné údaje o platite¾ovi:
Daòový kód pokladnice:

Dátum

1

Èíslo
zmeny

2

Èíslo
dennej
uzávierky

3

Kumulatívny obrat
(grandtotál)

Denný obrat

hrubý
(GT1)

èistý
(GT2)

záporný
(GT3)

podliehajúci
dani
z pridanej
hodnoty
v sadzbe
...............%

podliehajúci
dani
z pridanej
hodnoty
v sadzbe
...............%

oslobodený
od dane
z pridanej
hodnoty

4

5

6

7

8

9

Denná
daò
z pridanej
hodnoty
v sadzbe
........... %
spolu

Denná
daò
z pridanej
hodnoty
v sadzbe
........... %
spolu

Storno
Z¾avy
Záporné
poloky

Denný
obrat
ståpec
7+8+9

Podpis
pokladníka

10

11

12

13

14
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Pásky dennej uzávierky

Pásky dennej uzávierky

Pásky dennej uzávierky

Pásky dennej uzávierky
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Vysvetlivky k dennému výkazu obratov platite¾a dane z pridanej hodnoty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dátum  uvádza sa dátum vykonania dennej uzávierky.
Èíslo zmeny  uvádza sa èíslo pracovnej zmeny, ktorá vykonala dennú uzávierku.
Èíslo dennej uzávierky  uvádza sa poradové èíslo dennej uzávierky.
Kumulatívny obrat hrubý (GT1)  uvádza sa kumulovaný súèet hrubého obratu, ktorý predstavuje kumulovaný
súèet kladných hodnôt trieb nablokovaných v pokladnici.
Kumulatívny obrat èistý (GT2)  uvádza sa kumulovaný súèet èistého obratu, ktorý predstavuje rozdiel medzi
hrubým obratom a záporným obratom.
Kumulatívny obrat záporný (GT3)  uvádza sa kumulovaný súèet záporného obratu, ktorý predstavuje kumulovaný súèet storno poloiek, zliav a záporných poloiek.
Denný obrat podliehajúci dani z pridanej hodnoty  uvádza sa súèet èistého denného obratu podliehajúceho základnej sadzbe dane z pridanej hodnoty.
Denný obrat podliehajúci dani z pridanej hodnoty  uvádza sa súèet èistého denného obratu podliehajúceho
zníenej sadzbe dane z pridanej hodnoty.
Denný obrat oslobodený od dane z pridanej hodnoty  uvádza sa denný obrat oslobodený od dane z pridanej
hodnoty, napríklad v prípade zdravotnej starostlivosti.
Denná daò z pridanej hodnoty spolu  uvádza sa daò z pridanej hodnoty v základnej sadzbe spolu za deò.
Denná daò z pridanej hodnoty spolu  uvádza sa daò z pridanej hodnoty v zníenej sadzbe spolu za deò.
Storno  uvádza sa výdavok z pokladnice za vrátený tovar.
Z¾avy  uvádzajú sa mnostvové z¾avy.
Záporné poloky  uvádza sa suma za vykúpené zálohované f¾ae a iné zálohované obaly.
Denný obrat  uvádza sa súèet obratov podliehajúcich dani z pridanej hodnoty a obratov oslobodených od dane
z pridanej hodnoty za deò.
Podpis pokladníka  podpis osoby, ktorá vykonala dennú uzávierku.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 679/2006 Z. z.

Príloha è. 3 k vyhláke è. 55/1994 Z. z.
VZOR
Rok ...

MESAÈNÝ VÝKAZ OBRATOV
PLATITE¼A
DANE Z PRIDANEJ HODNOTY

Za jednotlivé mesiace a pokladnice

Identifikaèné údaje o platite¾ovi:
Daòový kód pokladnice:

Mesiac:
Rok:
Dátum

1

Èíslo
mesaènej
uzávierky

2

Kumulatívny obrat
(grandtotál)

Mesaèný obrat

hrubý
(GT1)

èistý
(GT2)

záporný
(GT3)

podliehajúci
dani
z pridanej
hodnoty
v sadzbe
...............%

podliehajúci
dani
z pridanej
hodnoty
v sadzbe
...............%

oslobodený
od dane
z pridanej
hodnoty

3

4

5

6

7

8

Mesaèná
daò
z pridanej
hodnoty
v sadzbe
........... %
spolu

Mesaèná
daò
z pridanej
hodnoty
v sadzbe
........... %
spolu

Storno
Z¾avy
Záporné
poloky

Mesaèný
obrat
ståpec
6+7+8

Podpis
pokladníka

9

10

11

12

13
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Spolu za rok

x

Dátum:

Odtlaèok peèiatky:

Vyhotovil:

Podpis:
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Pásky mesaènej uzávierky

Pásky mesaènej uzávierky

Pásky mesaènej uzávierky

Pásky mesaènej uzávierky
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Vysvetlivky k mesaènému výkazu obratov platite¾a dane z pridanej hodnoty
1. Dátum  uvádza sa dátum vykonania mesaènej uzávierky.
2. Èíslo mesaènej uzávierky  uvádza sa poradové èíslo mesaènej uzávierky.
3. Kumulatívny obrat hrubý (GT1)  uvádza sa kumulovaný súèet hrubého obratu, ktorý predstavuje kumulovaný
súèet kladných hodnôt trieb nablokovaných v pokladnici.
4. Kumulatívny obrat èistý (GT2)  uvádza sa kumulovaný súèet èistého obratu, ktorý predstavuje rozdiel medzi
hrubým obratom a záporným obratom.
5. Kumulatívny obrat záporný (GT3)  uvádza sa kumulovaný súèet záporného obratu, ktorý predstavuje kumulovaný súèet storno poloiek, zliav a záporných poloiek.
6. Mesaèný obrat podliehajúci dani z pridanej hodnoty  uvádza sa súèet èistého mesaèného obratu podliehajúceho základnej sadzbe dane z pridanej hodnoty.
7. Mesaèný obrat podliehajúci dani z pridanej hodnoty  uvádza sa súèet èistého mesaèného obratu podliehajúceho zníenej sadzbe dane z pridanej hodnoty.
8. Mesaèný obrat oslobodený od dane z pridanej hodnoty  uvádza sa mesaèný obrat oslobodený od dane z pridanej hodnoty, napríklad v prípade zdravotnej starostlivosti.
9. Mesaèná daò z pridanej hodnoty spolu  uvádza sa daò z pridanej hodnoty v základnej sadzbe spolu za mesiac.
10. Mesaèná daò z pridanej hodnoty spolu  uvádza sa daò z pridanej hodnoty v zníenej sadzbe spolu za mesiac.
11. Storno  uvádza sa výdavok z pokladnice za vrátený tovar.
Z¾avy  uvádzajú sa mnostvové z¾avy.
Záporné poloky  uvádza sa suma za vykúpené zálohované f¾ae a iné zálohované obaly.
12. Mesaèný obrat  uvádza sa súèet obratov podliehajúcich dani z pridanej hodnoty a obratov oslobodených od
dane z pridanej hodnoty za mesiac.
13. Podpis pokladníka  podpis osoby, ktorá vykonala mesaènú uzávierku.
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680
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 20. decembra 2006,
ktorým sa ustanovuje výka dôchodkovej hodnoty
na rok 2007

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 64 ods. 7 zákona
è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona
è. 721/2004 Z. z. ustanovuje:

§1
Dôchodková hodnota v roku 2007 je 232,51 Sk.
§2
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2007.

Viera Tomanová v. r.
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REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky è. 372/2006 Z. z. o technických poiadavkách
na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel
a trojkolesových motorových vozidiel

V § 73 ods. 2 má by namiesto 1. júla 2007 správne uvedené 1. januára 2007.







   
     
   
 
 
       
  
 
  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




