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120
ZÁKON
z 2. februára 2006,
ktorým sa dopåòa zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
ÈI. I
Zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení zákona è. 733/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z. a zákona
è. 517/2005 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 17 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) pozemky a stavby, alebo ich èasti slúiace na vzdelávanie, alebo na vedeckovýskumné úèely, na vykonávanie náboenských obradov, vo vlastníctve verej-

ných vysokých kôl, alebo vo vlastníctve tátu,
v uívaní tátnych vysokých kôl, vo vlastníctve tátu v správe Slovenskej akadémie vied, alebo vo vlastníctve cirkví a náboenských spoloèností registrovaných tátom, ako aj pozemky a stavby alebo ich èasti
slúiace stredným kolám, uèilitiam, strediskám
praktického vyuèovania a kolským zariadeniam
v zriaïovate¾skej pôsobnosti samosprávnych krajov
alebo kolám a kolským zariadeniam v zriaïovate¾skej pôsobnosti krajských kolských úradov..
ÈI. II
Tento zákon nadobúda úèinnos l. januára 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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121
ZÁKON
z 2. februára 2006,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene
zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
v znení zákona è. 147/2001 Z. z., zákona è. 206/2002
Z. z., zákona è. 289/2005 Z. z. a zákona è. 95/2006 Z. z.
sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 sa odsek 1 dopåòa písmenom n), ktoré znie:
n) vybavova sanosti na poruenie tohto zákona pod¾a § 14a..
2. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 14a
Sanos
(1) Sanos na poruenie tohto zákona sa podáva
rade písomne, telefaxom alebo elektronickou formou.
(2) Zo sanosti musí by zrejmé, èím mal by poruený tento zákon. Ak sa namieta poruenie tohto zákona
odvysielaním programu alebo programovej zloky,
sanos musí obsahova aj dátum a pribliný èas odvysielania tohto programu alebo programovej zloky
a názov programovej sluby, v ktorej rámci mal by tento zákon poruený.
(3) Doruèené sanosti eviduje kancelária v osobitnej
evidencii. Evidencia obsahuje
a) dátum doruèenia sanosti,
b) meno, priezvisko a adresu saovate¾a, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo saovate¾a, ak ide
o právnickú osobu,
c) predmet sanosti,
d) voèi komu sanos smeruje,
e) výsledok preetrenia sanosti.
(4) O zaevidovaní sanosti rada upovedomí saovate¾a, a to spravidla rovnakou formou, akou bola sanos doruèená. O zaevidovaní anonymnej sanosti sa
saovate¾ neupovedomuje.
(5) Anonymná sanos je na úèely tohto zákona sanos, ktorá neobsahuje meno, priezvisko a adresu saovate¾a, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo
saovate¾a, ak ide o právnickú osobu. Anonymnú sanos rada nie je povinná vybavova.
(6) Totonos saovate¾a sa nezverejòuje.

(7) Ak je predmet sanosti totoný s predmetom
sanosti u skôr zaevidovanej, takáto neskoria sanos sa priradí k u zaevidovanej sanosti s totoným
predmetom, o èom sa v evidencii urobí záznam. Neskoria sanos sa samostatne nevybavuje. O vybavení
skôr zaevidovanej sanosti sa upovedomí aj saovate¾
neskorej sanosti s rovnakým predmetom.
(8) Rada sa oboznamuje s obsahom sanosti
a prerokúva sanos na svojom zasadnutí najneskôr
do 90 dní od doruèenia sanosti.
(9) Ak sanos obsahuje skutoènosti nasvedèujúce
tomu, e mohlo dôjs k porueniu tohto zákona, rada
zaène vo veci správne konanie. O výsledku správneho
konania rada upovedomí saovate¾a.
(10) Ak sanos neobsahuje skutoènosti nasvedèujúce tomu, e mohlo dôjs k porueniu tohto zákona, rada
oznaèí sanos za neopodstatnenú a upovedomí o tom
saovate¾a.
(11) Ak sanos neobsahuje údaje pod¾a odseku 2 alebo je nepreskúmate¾ná z iných dôvodov, rada o tom
upovedomí saovate¾a.
(12) Na konanie o sanosti na poruenie tohto zákona
sa nevzahuje veobecný predpis o sanostiach.21a)
(13) Osobné údaje získané pod¾a predchádzajúcich
odsekov podliehajú ochrane osobných údajov pod¾a
osobitného zákona.21b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 21a a 21b znejú:

21a) Zákon è. 152/1998 Z. z. o sanostiach.
21b
) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorích predpisov..

3. V § 16 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i),
ktoré znie:
i) pozastavi vysielanie programu alebo jeho èasti,.
Doterajie písmená i) a o) sa oznaèujú ako písmená
j) a p).
4. V § 19 ods. 2 písmeno a) znie:
a) propagova násilie a otvorenou alebo skrytou formou
podnecova nenávis, znevaova alebo hanobi na
základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery
a náboenstva, politického èi iného zmý¾ania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslunosti k národnosti alebo k etnickej skupine,.
5. V § 19 sa odsek 2 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) nenáleitou formou zobrazova maloletých, ktorí sú
vystavovaní fyzickému alebo psychickému utrpeniu..
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6. V § 20 ods. 5 sa za slovom maloletých vypúa
èiarka a slová informujúci o vhodnosti programov pre
vekové skupiny maloletých do 7, 12, 15 a 18 rokov.
7. V § 20 odsek 6 znie:
(6) Rada urèí jednotný systém oznaèovania programov a podmienky jeho uplatòovania. Jednotný systém
oznaèovania programov informuje o vekovej vhodnosti
programov a iných zloiek programovej sluby pre vekovú skupinu do 7, 12, 15 a 18 rokov a upravuje èasové
obmedzenia vysielania programov nevhodných pre maloletých do 15 rokov a programov a programových zloiek nevhodných a neprístupných pre maloletých. Tento systém rada zverejní prostredníctvom svojej
internetovej stránky, na svojej úradnej tabuli v mieste
svojho sídla a doruèí ho dotknutým vysielate¾om..
8. V § 54 ods. 2 písm. e) sa slová § 16 písm. o) nahrádzajú slovami § 16 písm. p).
9. V § 64 ods. 2 sa za slová povinnos uloená v § 16
písm. c) vkladá èiarka a slová h) a i).
10. V § 64 ods. 5 èas vety za bodkoèiarkou znie: odvolanie proti rozhodnutiu o uloení sankcie pod¾a odseku 1 písm. c) nemá odkladný úèinok..
11. V § 64 ods. 6 sa na konci prvej a tretej vety pripája
èiarka a slová ak odsek 5 neustanovuje inak.
12. § 65 vrátane nadpisu znie:
§ 65
Oznam o poruení zákona
Povinnos odvysiela oznam o poruení zákona môe
rada vysielate¾ovi uloi, ak vysielate¾ vysielal programy alebo iné zloky programovej sluby v rozpore s § 16
písm. a) a c), § 19 a § 20 ods. 1 a 3 a je úèelné a potreb-
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né, aby sa verejnos o tom poruení dozvedela; rozsah,
formu a vysielací èas urèí rada..
13. § 66 vrátane nadpisu znie:
§ 66
Pozastavenie vysielania programu alebo jeho èasti
Ak vysielate¾ odvysielaním programu závaným spôsobom poruil povinnosti pod¾a § 16 písm. b) a c), § 19
a § 20 ods. 1 a 3, rada pozastaví vysielanie tohto programu alebo jeho èasti, a to najviac na 30 dní..
14. V § 67 sa v odseku 3 vypúajú písmená c), g) a h).
Doterajie písmená d) a f) sa oznaèujú ako písmená
c) a e).
15. V § 67 sa odsek 5 dopåòa písmenami d) a g), ktoré
znejú:
d) vysiela programy a iné zloky programovej sluby,
ktoré by mohli ohrozi fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narui ich duevné
zdravie alebo emocionálny stav v èase od 6.00 h do
22.00 h (§ 20 ods. 3),
e) vysiela programy a iné èasti programovej sluby,
ktorých obsah je v rozpore s povinnosami pod¾a
§ 19,
f) neodvysielal oznam o poruení zákona alebo nedodral podmienky na jeho zverejnenie, ktoré urèila rada
[§ 16 písm. h)],
g) nepozastavil vysielanie programu alebo jeho èasti,
alebo nedodral podmienky pozastavenia vysielania
programu alebo jeho èasti, ktoré urèila rada [§ 16
písm. i)]..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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ZÁKON
z 3. februára 2006,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv
v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv
v znení zákona è. 411/2002 Z. z., zákona è. 551/2003
Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona è. 523/2004
Z. z. a zákona è. 618/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 1 písmene c) sa za slovami v oblasti verejnej správy bodka nahrádza èiarkou a dopåòajú sa
slová alebo do práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy inak zasahujú..
2. V § 3 ods. 2 sa slová tátnej správy súdov nahrádzajú slovami orgánov riadenia a správy súdov.
3. § 12 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Verejný ochranca práv je oprávnený spracúva
osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na vybavenie podnetu, pod¾a osobitného predpisu.7).
Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

7) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorích predpisov..

4. V § 13 ods. 3 sa za slovami akej veci sa týka vkladá èiarka a slová proti ktorému orgánu verejnej správy
smeruje.
5. V § 13 ods. 4 sa na konci dopåòajú nové vety, ktoré
znejú: Ak si adresát nevyzdvihne výzvu pod¾a prvej
vety do troch dní od jej uloenia na pote, posledný deò
tejto lehoty sa povauje za deò doruèenia, aj keï sa adresát o uloení nedozvedel. V prípade, ak v podnete podávate¾ uvedie len adresu na elektronickú potu, výzva
pod¾a prvej vety sa povauje za doruèenú uplynutím
troch dní odo dòa jej odoslania, aj keï sa adresát o nej
nedozvedel..
6. V § 14 ods. 3 sa za slovami Ak verejný ochranca
práv zistí vkladajú slová skutoènosti nasvedèujúce
tomu.
7. V § 14 ods. 4 prvej vete sa slovo postúpi nahrádza slovami môe postúpi.
8. V § 15 odsek 1 znie:
(1) Verejný ochranca práv podnet odloí, ak
a) vec, ktorej sa podnet týka, nepatrí do jeho pôsobnosti,
b) vec, ktorej sa podnet týka, prejednáva súd a nejde
o prieahy v konaní alebo ak u súd vo veci rozhodol,
c) vec, ktorej sa podnet týka, preskúmava prokuratú-

ra, alebo vec, ktorej sa podnet týka, u prokuratúra
preskúmala,
d) vo veci, ktorej sa podnet týka, koná alebo rozhoduje
prísluný orgán verejnej správy, ktorý nepatrí do pôsobnosti verejného ochrancu práv, alebo o veci, ktorej sa podnet týka, u rozhodol prísluný orgán verejnej správy, ktorý nepatrí do pôsobnosti verejného
ochrancu práv,
e) podávate¾ podnetu vezme svoj podnet spä alebo
oznámi, e netrvá na ïalom preskúmavaní, alebo
f) náleitosti uvedené v § 13 ods. 4 neboli doplnené alebo spresnené v urèenej lehote..
9. V § 15 ods. 2 písmeno a) znie:
a) sa podnet netýka osoby, ktorá ho podala, pokia¾ nepredloila písomný súhlas dotknutej osoby na podanie podnetu alebo písomné plnomocenstvo vo veci,
10. § 16 znie:
§ 16
(1) Podnet sa povauje za vybavený
a) upovedomením pod¾a § 14 ods. 2, § 15, § 18, § 22
ods. 1,
b) oznámením a upovedomením pod¾a § 14 ods. 3,
c) postúpením a upovedomením pod¾a § 14 ods. 4.
(2) Podnet sa povauje za vybavený aj v prípade, ak
písomnos o vybavení podnetu pod¾a odseku 1 sa adresátovi nepodarilo doruèi na adresu, ktorú v podnete
alebo poèas vybavovania podnetu uviedol..
11. V § 17 ods. 1 písm. b) sa za slovami ktorej sa
podnet týka, dopåòajú slová a to aj v prípade, ak osobitný predpis obmedzuje právo nahliada do spisov len
pre vymedzený okruh subjektov,11a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

11a) Napríklad § 23 zákona è. 71/1967 Zb., § 22 zákona
è. 511/1992 Zb..

12. V § 17 ods. 2 písm. d) sa vypúajú slová v odôvodnení rozhodnutia.
13. V § 17 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Orgány verejnej správy sú povinné umoni
oprávnenia pod¾a odseku 1 a vyhovie iadosti verejného ochrancu práv pod¾a odseku 2 písm. a) a b) bezodkladne. iadosti verejného ochrancu práv pod¾a odseku 2 písm. c) a f) sú orgány verejnej správy povinné
vyhovie do 20 dní odo dòa jej doruèenia..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
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14. V § 17 ods. 5 druhej vete sa slová odseku 3 nahrádzajú slovami odseku 4.
15. § 17 sa dopåòa novými odsekmi 6, 7 a 8, ktoré
znejú:
(6) Nadriadený orgán verejnej správy, a ak takého
niet, vláda Slovenskej republiky pod¾a odseku 5 sú povinní oznámi verejnému ochrancovi práv do 20 dní odo
dòa doruèenia jeho vyrozumenia opatrenia, ktoré vo
veci prijali.
(7) Ak verejný ochranca práv povauje opatrenia vykonané pod¾a odseku 6 za nedostatoèné, oznámi túto
skutoènos národnej rade alebo òou poverenému orgánu.
(8) Pri vybavovaní podnetu je verejný ochranca práv
oprávnený nahliada, robi si výpisy, odpisy a kópie i zo
spisov v súdnom konaní12a) a v konaní orgánov èinných
v trestnom konaní vo veciach spadajúcich do pôsobnosti verejného ochrancu práv, ak je to potrebné na
riadne vybavenie podnetu. Ustanovenia § 17 ods. 1 a 2
písm. a) a e) sa vzahujú primerane..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:

12a) Zákon è. 99/1963 Zb. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok..

16. V § 19 ods. 2 sa slová 30 dní nahrádzajú slovami 20 dní a slovo návrhu sa nahrádza slovami výzvy na prijatie.
17. § 19 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Nadriadený orgán verejnej správy, proti ktorému
podnet smeruje, ak takého orgánu niet, vláda Slovenskej republiky pod¾a odseku 3 sú povinní oznámi verejnému ochrancovi práv do 20 dní odo dòa doruèenia
jeho vyrozumenia opatrenia, ktoré vo veci prijali.
(5) Ak verejný ochranca práv povauje opatrenia vykonané pod¾a odseku 4 za nedostatoèné, oznámi túto
skutoènos národnej rade alebo òou poverenému orgánu..
18. V § 20 ods. 2 sa za slovami verejného ochrancu
práv dopåòajú slová do 20 dní odo dòa doruèenia vyrozumenia.
19. § 20 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Nadriadený orgán verejnej správy, a ak takého
niet, vláda Slovenskej republiky pod¾a odseku 3 sú povinní oznámi verejnému ochrancovi práv do 20 dní odo
dòa doruèenia jeho vyrozumenia opatrenia, ktoré vo
veci prijali.
(5) Ak verejný ochranca práv povauje opatrenia vykonané pod¾a odseku 4 za nedostatoèné, oznámi túto
skutoènos národnej rade alebo òou poverenému orgánu..
20. V § 21 ods. 2 sa slovo tridsiatich nahrádza èíslom 20.
21. § 21 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Verejný ochranca práv vo veciach súladu právnych predpisov pod¾a èl. 125 ods. 1 Ústavy Slovenskej
republiky, ak ich ïalie uplatòovanie môe ohrozi základné práva alebo slobody alebo ¾udské práva a zá-
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kladné slobody vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy,
ktorú Slovenská republika ratifikovala a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, môe poda
návrh na zaèatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky..
22. V § 23 ods. 2 sa za slovami internetu a dopåòajú
slová dá k dispozícii na zverejnenie do.
23. § 25 znie:
§ 25
Verejný ochranca práv pri výkone svojej pôsobnosti
spolupracuje s príslunými orgánmi verejnej správy
a prokuratúry. Verejný ochranca práv môe spolupracova aj s inými subjektmi pôsobiacimi v oblasti ochrany práv a slobôd..
24. Poznámka pod èiarou k odkazu 17 znie:

17) Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

Èl. II
Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona è. 215/2002 Z. z. a zákona è. 527/2003 Z. z. sa
dopåòa takto:
V § 23 ods. 2 sa na konci dopåòa veta, ktorá znie:
Správny orgán je povinný umoni nazera do spisov
verejnému ochrancovi práv v súvislosti s výkonom jeho
pôsobnosti.1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon è. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení
neskorích predpisov..

Èl. III
Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení zákona è. 102/1993
Z. z., zákona è. 165/1993 Z. z., zákona è. 253/1993
Z. z., zákona è. 254/1993 Z. z., zákona è. 172/1994
Z. z., zákona è. 187/1994 Z. z., zákona è. 249/1994
Z. z., zákona è. 367/1994 Z. z., zákona è. 374/1994
Z. z., zákona è. 58/1995 Z. z., zákona è. 146/1995
Z. z., zákona è. 304/1995 Z. z., zákona è. 386/1996
Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 219/1999
Z. z., zákona è. 367/1999 Z. z., zákona è. 240/2000
Z. z., zákona è. 493/2001 Z. z., zákona è. 215/2002
Z. z., zákona è. 233/2002 Z. z., zákona è. 291/2002
Z. z., zákona è. 526/2002 Z. z., zákona è. 114/2003
Z. z., zákona è. 609/2003 Z. z., zákona è. 191/2004
Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona è. 350/2004 Z. z.,
zákona è. 443/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona
è. 679/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z. a zákona è. 584/2005 Z. z. sa dopåòa takto:
1. § 22 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Správca dane je povinný umoni nazeranie do
spisov verejnému ochrancovi práv v súvislosti s výkonom jeho pôsobnosti.7).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

7) Zákon è. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení
neskorích predpisov..

2. V § 23 ods. 5 sa za písmeno zf) vkladá nové písmeno zg), ktoré znie:
zg) verejnému ochrancovi práv..
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z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika
ratifikovala a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom,.
Doterajie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno g).
2. V § 37 ods. 1 sa slová a e) nahrádzajú slovami
a f).

Èl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho
sudcov v znení zákona è. 293/1995 Z. z., zákona
è. 398/1998 Z. z., zákona è. 97/1999 Z. z., zákona
è. 226/2000 Z. z., zákona è. 124/2002 Z. z., zákona
è. 514/2003 Z. z., zákona è. 551/2003 Z. z., zákona
è. 324/2004 Z. z., zákona è. 586/2004 Z. z. a zákona
è. 546/2005 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 18 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) verejný ochranca práv vo veciach súladu právnych
predpisov pod¾a èl. 125 ods. 1, ak ich ïalie uplatòovanie môe ohrozi základné práva alebo slobody
alebo ¾udské práva a základné slobody vyplývajúce

Èl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv, ako vyplýva zo zmien
a doplnení vykonaných zákonom è. 411/2002 Z. z., zákonom è. 551/2003 Z. z., zákonom è. 215/2004 Z. z.,
zákonom è. 523/2004 Z. z., zákonom è. 618/2004 Z. z.
a týmto zákonom.
Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2006.

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