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240
ZÁKON
zo 16. marca 2006,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 82/1994 Z. z.
o tátnych hmotných rezervách v znení neskorích predpisov a dopåòa zákon è. 170/2001 Z. z.
o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o rieení stavu ropnej núdze

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

4. § 3 vrátane nadpisu znie:
§ 3

Èl. I

tátne hmotné rezervy

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 82/1994 Z. z. o tátnych hmotných rezervách v znení
zákona è. 169/2001 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z.
a zákona è. 428/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

(1) tátne hmotné rezervy sa tvoria na ochranu ekonomiky a na rieenie mimoriadnej udalosti, mimoriadnej situácie, krízovej situácie,3) stavu núdze v energetike,4) stavu ropnej núdze,4a) ropnej bezpeènosti tátu,
potravinovej bezpeènosti tátu, pre potreby ozbrojených síl a poiadaviek vyplývajúcich zo záväzkov Slovenskej republiky.

1. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa citácia § 26
zákona Slovenskej národnej rady è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov tátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 2/1993 Z. z.
nahrádza citáciou § 33 zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej
správy v znení neskorích predpisov..
2. V § 2 písmená a) a b) znejú:
a) tvorbou tátnych hmotných rezerv ich vytváranie
a dopåòanie pod¾a poiadaviek systému hospodárskej mobilizácie2) a úloh urèených príslunými orgánmi tátnej správy a poiadaviek vyplývajúcich
z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky,
b) hospodárením so tátnymi hmotnými rezervami ich
obmena, zámena, pôièka, výpoièka, nájom, uvo¾òovanie, vyèleòovanie, skladovanie, ochraòovanie,
udriavanie, kúpa a predaj, prièom
1. obmena je nahradenie majetkovej hodnoty majetkovou hodnotou rovnakého druhu, akosti, prípadne mnostva,
2. zámena je nahradenie majetkovej hodnoty majetkovou hodnotou iného druhu, akosti, prípadne
mnostva,
3. uvo¾òovanie alebo vyèleòovanie je rozhodnutie
Správy rezerv o tom, e tátne hmotné rezervy
prestali slúi úèelu pod¾a tohto zákona a správca
je povinný s nimi naklada pod¾a osobitného
predpisu,2a)
4. ochraòovanie alebo udriavanie znamená súhrn
èinností Správy rezerv a právnických osôb alebo
fyzických osôb  podnikate¾ov pri starostlivosti
o tátne hmotné rezervy,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) Zákon è. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 274/1993 Z. z.
o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebite¾a v znení neskorích predpisov..

3. V § 2 písm. e) sa za slovo skladovate¾om vkladajú
slová Správa rezerv,.

(2) tátne hmotné rezervy sú majetkové hodnoty vytvárané, dopåòané, spravované, uloené a ochraòované
na území Slovenskej republiky, ak osobitný predpis neustanovuje inak.4a) Pod¾a urèenia sa tátne hmotné rezervy delia na
a) hmotné rezervy,
b) mobilizaèné rezervy,
c) pohotovostné zásoby.
(3) Pri správe a nakladaní s nehnute¾nosami sa postupuje pod¾a osobitného predpisu,2a) ak tento zákon
neustanovuje inak..
Poznámky pod èiarou k odkazom 3 a 4 znejú:

3) Èl. 1 ods. 4 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti
tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu.
§ 2 písm. a) zákona è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu.
4
) Zákon è. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov..

Poznámky pod èiarou k odkazom 5 a 5a sa vypúajú.
5. V § 4 ods. 2 v písmene a) sa slovo ochranu nahrádza slovom ochraòovanie.
6. V § 4 ods. 2 v písmene e) sa za slovo vlády vkladajú slová Slovenskej republiky (ïalej len vláda).
7. V poznámke pod èiarou k odkazu 5b sa citácia Zákon Slovenskej národnej rady è. 270/1991 Zb. o tátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v po¾nohospodárstve v znení neskorích predpisov.
nahrádza citáciou Zákon è. 473/2003 Z. z. o pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania
v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov..
8. V § 4 ods. 3 sa nad slovom predpisov vypúa odkaz 5c. Poznámka pod èiarou k odkazu 5c sa vypúa.
9. V poznámke pod èiarou k odkazu 5d sa citácia Zá-
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kon è. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a
doplnení
niektorých
zákonov,
zákon
è. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994
Z. z. nahrádza citáciou Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon è. 229/1992 Zb. o komoditných burzách
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 249/1994 Z. z..
10. V poznámke pod èiarou k odkazu 5e sa citácia
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 100/1996 Z. z. o ochrane tátneho tajomstva, sluobného tajomstva, o ifrovej ochrane informácií
a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou Zákon è. 215/2004
Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 638/2005
Z. z..
11. V § 5 ods. 2 sa vypúa druhá veta.
12. V § 5 odsek 4 znie:
(4) Správa rezerv v spolupráci s príslunými ústrednými orgánmi tátnej správy posúdi úèelnos poiadaviek na tvorbu hmotných rezerv do 31. mája kalendárneho roka a vypracuje návrhy na zoznam poloiek
hmotných rezerv, ich minimálnych limitov a orientaèných cie¾ových stavov. Tieto návrhy schva¾uje vláda..
13. § 5a vrátane nadpisu znie:
§ 5a
Hospodárenie s hmotnými rezervami
(1) Pri hospodárení s hmotnými rezervami Správa rezerv uplatòuje zásadu úèelnosti a hospodárnosti
a uskutoèòuje iba
a) kúpu a predaj zásob,
b) obmenu a zámenu zásob,
c) pôièku a výpoièku zásob,
d) uvo¾òovanie zásob,
e) skladovanie zásob,
f) ochraòovanie a udriavanie zásob.
(2) Na hospodárenie s nehnute¾nosami hmotných
rezerv sa primerane vzahujú ustanovenia § 6a a 6f..
14. V § 5b sa za slovom obmien spojka a nahrádza
èiarkou a za slovo zámen sa dopåòajú slová a uvo¾òovania.
15. § 5c vrátane nadpisu znie:
§ 5c
Obmena zásob
(1) Správa rezerv ustanovuje pre jednotlivé poloky
zásob hmotných rezerv doby obmeny, ktoré sú urèené
pod¾a technických podmienok skladovania a kvalitatívnych ukazovate¾ov pre jednotlivé poloky zásob hmotných rezerv.
(2) Obmenu zásob zabezpeèuje ochraòovate¾, skladovate¾ alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba
 podnikate¾ pod¾a zmluvy o obmene zásob alebo zmlu-
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vy o zámene zásob uzatvorenej so Správou rezerv pod¾a
podmienok urèených pod¾a odseku 1.
(3) Obmena zásob hmotných rezerv sa realizuje
a) súbenou obmenou zásob tak, aby na konci kadého
zdanite¾ného obdobia5ea) poèas doby trvania obmeny
zásob nedolo k poklesu alebo zvýeniu zásob,
b) nesúbenou obmenou zásob tak, e v jednotlivých
zdanite¾ných obdobiach5ea) poèas doby trvania obmeny zásob môe dôjs k poklesu alebo zvýeniu zásob; vyrovnanie mnostva alebo majetkovej hodnoty
zásob je vykonané po ukonèení nesúbenej obmeny
zásob.
(4) Obmenu poloky zásob hmotných rezerv pred
uplynutím stanovenej doby obmeny zásob mono vykona po písomnom súhlase Správy rezerv. Urýchlenú
obmenu zásob alebo vyskladnenie zásob hmotných rezerv bez súhlasu Správy rezerv mono vykona len
v prípadoch odvrátenia ekologickej havárie, ohrozenia
ivota alebo zdravia, ako aj okamitého zabránenia
znehodnotenia zásob hmotných rezerv..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5ea znie:

5ea) Zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorích predpisov..

16. § 6 vrátane nadpisu znie:
§ 6
Mobilizaèné rezervy
(1) Mobilizaèné rezervy tvoria vybrané základné suroviny, materiály, stroje, výrobky, náradie, dokumentácia a nehnute¾nosti na ich skladovanie a ochraòovanie. Mobilizaèné rezervy sú urèené na pouitie v období
mimoriadnej udalosti, mimoriadnej situácie, krízovej
situácie, stavu núdze v energetike a stavu ropnej núdze.
(2) Mobilizaèné rezervy sú vo vlastníctve tátu.
(3) Mobilizaèné rezervy sa vytvárajú na základe poiadaviek systému hospodárskej mobilizácie2) pod¾a
plánu mobilizaèných rezerv.
(4) O pouití mobilizaèných rezerv po vyhlásení mimoriadnej udalosti5ga) a mimoriadnej situácie5gb) rozhoduje Správa rezerv v súèinnosti s prísluným ústredným orgánom tátnej správy. V období krízovej
situácie,3) stavu núdze v energetike4) a stavu ropnej
núdze4a) o pouití mobilizaèných rezerv rozhoduje vláda.
(5) Ak nenastane situácia pod¾a odseku 4, Správa rezerv na základe stanoviska prísluného ústredného orgánu tátnej správy môe da súhlas na pouitie mobilizaèných rezerv, ak také pouitie bude úèelné,
efektívne a hospodárne.
(6) Správa rezerv na základe stanoviska prísluného
ústredného orgánu tátnej správy môe da súhlas
na iné pouitie mobilizaèných rezerv, ako sa uvádza
v odseku 4, ak také pouitie bude úèelné, efektívne
a hospodárne, neohrozí úèel stanovený v odseku 4,
a o pouití mobilizaèných rezerv ochraòovate¾ bez zbytoèného odkladu upovedomí Správu rezerv, ktorej zale
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oznámenie vrátane zoznamu mobilizaèných rezerv so
zdôvodnením ich pouitia.
(7) Mobilizaèné rezervy spotrebované, znehodnotené
alebo pokodené v období mimoriadnej situácie, v období krízovej situácie3) navrhne ochraòovate¾ na vyèlenenie a súèasne poiada pod¾a potreby o ich doplnenie,
opravu alebo obmenu.
(8) Po prijatí zákona o tátnom rozpoète na prísluný
rok Správa rezerv vykoná rozpis tvorby mobilizaèných
rezerv a zale ho vecne prísluným orgánom tátnej
správy a ochraòovate¾om..


Poznámky pod èiarou k odkazom 5ga a 5 gb znejú:

5ga

) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov.
5gb
) § 3b zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994
Z. z. v znení neskorích predpisov..

17. V § 6a ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) pôièka zásob,.
Doterajie písmená c) a g) sa oznaèujú ako písmená d) a h).
18. § 6a ods. 1 sa dopåòa o písmeno i), ktoré znie:
i) preskúanie zásob..
19. V § 6a ods. 3 sa za slovo stratou vkladajú slová
odcudzením, pokodením.
20. V § 6a odsek 4 znie:
(4) Ak zásoby mobilizaèných rezerv urèené pre
ochraòovate¾a skladuje Správa rezerv, hospodárenie
s nimi realizuje ochraòovate¾ v spolupráci so Správou
rezerv na základe zmluvy o ochraòovaní..
21. § 6b, 6c a 6d vrátane nadpisu znejú:
§ 6b
Obmena zásob
(1) Obmenu zásob vykonáva ochraòovate¾ pred
skonèením lehoty ich skladovania pod¾a záruèných
podmienok výrobcu, dodávate¾a alebo lehôt urèených
atestmi orgánov oprávnených na ich vydávanie.
(2) Obmena zásob sa vykonáva na podklade plánu
obmien zásob, ktorý vypracuje ochraòovate¾ na obdobie kalendárneho roka a v termíne do 30. júna kalendárneho roka predloí Správe rezerv.
(3) Súhlas na vykonanie obmeny zásob vydá Správa
rezerv pod¾a plánu obmien zásob. Zásoby mobilizaèných rezerv mono obmieòa po èastiach a etapách.
Kadá etapa sa povauje za samostatnú obmenu zásob.
(4) Ak sa obmena zásob vykonáva v èasovom rozpätí
jedného kalendárneho mesiaca s rovnakou hodnotou
a mnostvom vyskladnených zásob, uskutoèní sa bez
finanènej zábezpeky. Platbu zmluvné strany rieia vzájomným zapoèítaním poh¾adávok.
(5) Ak sa obmena zásob vykonáva v èasovom rozpätí,
ktoré presahuje jeden kalendárny mesiac, uskutoèní
sa s finanènou zábezpekou.
(6) Finanènú zábezpeku na zabezpeèenie obmeny zá-
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sob zloí ochraòovate¾ na bený úèet mimorozpoètových prostriedkov Správy rezerv vo výke kúpnej ceny
obmieòaných zásob vrátane dane z pridanej hodnoty.
(7) Ak návratnos zásob nie je vykonaná v rovnakom
mnostve a hodnote alebo ak bude potrebné hradi náklady z obmeny zásob, obmena zásob sa uskutoèní s finanèným vyrovnaním.
§ 6c
Zámena zásob
(1) Zámenu zásob vykonáva ochraòovate¾, ak sa
iným druhom zásob efektívnejie zabezpeèia potreby
vyplývajúce z krízových plánov alebo potrieb vecne prísluných ústredných orgánov tátnej správy.
(2) Ochraòovate¾ spracúva plán zámen zásob na obdobie kalendárneho roka a predkladá ho Správe rezerv
a vecne príslunému orgánu tátnej správy v termíne
do 31. mája kalendárneho roka.
(3) Pri zmene technológie, zmene dodávate¾a zásob,
hroziacej kode na zásobách alebo vzniku nových poiadaviek na plnenie krízového plánu môe ochraòovate¾ predloi plán zámen zásob alebo jeho zmeny v priebehu kalendárneho roka realizácie zámeny zásob po
predchádzajúcej dohode so Správou rezerv.
(4) Súhlas na vykonanie zámeny zásob vydáva Správa rezerv pod¾a plánu zámen zásob a stanoviska prísluného ústredného orgánu tátnej správy. Správa rezerv zabezpeèuje finanèné prostriedky na cenové
rozdiely pri zámenách zásob.
(5) Ak sa zámena zásob vykoná v èasovom rozpätí
jedného kalendárneho mesiaca so zodpovedajúcim
mnostvom a cenovou návratnosou vyskladnených
zásob, realizuje sa bez finanènej zábezpeky. Zmena sa
vykoná len v evidencii zásob. Platbu zmluvné strany
rieia vzájomným zapoèítaním poh¾adávok.
(6) Ak sa zámena zásob vykoná v èasovom rozpätí,
ktoré presahuje jeden kalendárny mesiac, vykoná sa
s finanènou zábezpekou.
(7) Ak návratnos vyskladnených zásob nie je v zodpovedajúcom hmotnom a cenovom pomere, zámena zásob sa vykoná s finanèným vyrovnaním.
(8) Finanèná zábezpeka sa zloí na bený úèet mimorozpoètových prostriedkov Správy rezerv vo výke kúpnej ceny zamenených zásob pred ich vyskladnením vrátane dane z pridanej hodnoty.
(9) Pri zámene zásob po èastiach sa postupuje pod¾a
§ 6b ods. 3.
§ 6d
Pôièka zásob
(1) Surovinu, materiál a výrobky mobilizaèných rezerv mono poièa iba na základe písomnej zmluvy
najviac na jeden rok.
(2) iados o pôièku suroviny, materiálu a výrobkov
mobilizaèných rezerv alebo jej predåenie sa predkladá
Správe rezerv a vecne príslunému ústrednému orgánu tátnej správy.
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(3) Za pôièku uhrádza dlník úroky5f) vo výke dvojnásobku základnej úrokovej sadzby urèenej Národnou
bankou Slovenska v èase uzatvorenia zmluvy z oceneného predmetu zmluvy.
(4) Pri poskytnutí pôièky zásob je dlník povinný
a) zloi Správe rezerv finanènú zábezpeku vo výke
kúpnej ceny za poièané mnostvo zásob vrátane
dane z pridanej hodnoty,
b) vráti Správe rezerv v termíne dohodnutom v zmluve
zásoby rovnakého druhu, akosti a mnostva.
(5) Ak poièané zásoby neboli vrátené Správe rezerv
ani po druhej písomnej výzve doruèenej dlníkovi, zábezpeka prepadá v prospech tátu, do správy Správy
rezerv. Ak dlník vráti len èas poièaných zásob, Správa rezerv vráti dlníkovi zodpovedajúcu èas finanènej
zábezpeky. Ak Správe rezerv vznikla ïalia koda, vymáha ju od dlníka.
(6) Predåenie dohodnutej doby pôièky zásob Správa
rezerv povo¾uje na poiadanie dlníka iba vo verejnom
záujme..
22. Za § 6d sa vkladá § 6da, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 6da
Výpoièka zásob
(1) Stroje a zariadenia zo zásob mobilizaèných rezerv
môe da Správa rezerv do výpoièky zásob mobilizaèných rezerv (ïalej len výpoièka zásob) právnickej
osobe alebo fyzickej osobe  podnikate¾ovi iba na základe zmluvy.5gc)
(2) Výpoièka zásob sa poskytuje pri kúpe nových
strojov a zariadení na preskúanie v záruènej dobe vo
vyhlásených mimoriadnych situáciách5gb) alebo v iných
prípadoch, o ktorých rozhodne Správa rezerv. O preskúaní strojov alebo zariadení sa urobí záznam do
prevádzkovej dokumentácie.
(3) iados o výpoièku zásob predkladá Správe rezerv ochraòovate¾. O výpoièke zásob informuje Správa
rezerv prísluný ústredný orgán tátnej správy.
(4) Správa rezerv na základe odporúèania prísluného ústredného orgánu tátnej správy môe pri zabezpeèovaní úloh súvisiacich s hospodárením so tátnymi
hmotnými rezervami bezodplatne vypoièa vozidlá,5gd)
stroje a strojové zariadenia na nevyhnutne potrebný
èas..
Poznámky pod èiarou k odkazom 5gc a 5gd znejú:

5gc) § 659 a 662 Obèianskeho zákonníka.
5gd
) Zákon è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel
v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

23. § 6e vrátane nadpisu znie:
§ 6e
Nájom mobilizaèných rezerv
(1) Nevyuívané mobilizaèné rezervy môe da Sprá-
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va rezerv do nájmu právnickej osobe alebo fyzickej osobe  podnikate¾ovi (ïalej len nájomca) iba na základe
zmluvy.5h)
(2) iados o nájom alebo o predåenie nájmu mobilizaèných rezerv predkladá nájomca ochraòovate¾ovi,
ktorý po posúdení postúpi iados Správe rezerv.
O uzatvorení zmluvy s nájomcom Správa rezerv informuje prísluný ústredný orgán tátnej správy.
(3) Pred skonèením nájmu je nájomca povinný vykona potrebnú údrbu, oetrenie a konzerváciu na vlastné náklady. Pri motorových vozidlách a prípojných vozidlách opatrených evidenèným èíslom vozidla
nájomca zabezpeèí na vlastné náklady technickú spôsobilos a odstráni zistené chyby.
(4) Nájomné za stroje alebo zariadenia je minimálne
vo výke roènej odpisovej sadzby rovnomerného odpisovania z nadobúdacej ceny.
(5) Nájomné za nehnute¾nosti urèí Správa rezerv na
základe ceny obvyklej v mieste, kde sa nehnute¾nos
nachádza v èase uzavretia zmluvy, s prihliadnutím na
spôsob uívania nehnute¾nosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5h znie:

5h) Zákon è. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorích predpisov.
§ 663 a 684 Obèianskeho zákonníka.
§ 630 a 641 Obchodného zákonníka..

24. § 6f sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
(7) Pri vyèleòovaní motorových vozidiel a prípojných
vozidiel zo zásob mobilizaèných rezerv je ochraòovate¾
povinný predloi Správe rezerv osvedèenie o evidencii
na vykonanie zmeny v evidencii motorových vozidiel.
(8) Ak bol na ochraòovate¾a vyhlásený konkurz,
správca konkurznej podstaty je povinný majetok tátu
v správe Správy rezerv ochraòova a do jeho prevzatia
Správou rezerv..
25. V § 6g ods. 1 v prvej vete sa za slovo uskladòujú
vkladajú slová oddelene od vlastných zásob ochraòovate¾a.
26. V § 6g ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety:
Vlastník skladu alebo správca skladu je povinný dodriava podmienky skladovania pod¾a písomných pokynov ochraòovate¾a. V skladoch ústredných orgánov
tátnej správy, ak majú vo¾né kapacity, zásoby mobilizaèných rezerv sa skladujú bezodplatne..
27. V § 6g odsek 4 znie:
(4) Nehnute¾nosti na skladovanie hmotných rezerv,
mobilizaèných rezerv a núdzových zásob ropy a ropných výrobkov mono vo verejnom záujme zameni za
tátne hmotné rezervy na základe primeranej ceny,
ktorou sa povauje veobecná hodnota majetku pod¾a
osobitného predpisu.5i).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5i znie:

5i) Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 492/2004 Z. z. o stanovení veobecnej hodnoty majetku..

28. V § 6h odsek 2 znie:
(2) Návrh na presun zásob mobilizaèných rezerv
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pod¾a odseku 1 predkladá ochraòovate¾ Správe rezerv
a príslunému ústrednému orgánu tátnej správy..
29. V § 6h sa vypúajú odseky 4 a 5.
30. Za § 6h sa vkladá § 6i, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 6i
Preskúanie zásob
(1) Stroje a zariadenia zo zásob mobilizaèných rezerv
na preskúanie ich funkènosti a pohotovosti sa poskytujú ochraòovate¾ovi na dobu urèitú, najviac na pä
pracovných dní v kalendárnom roku. Ochraòovate¾ vykoná o preskúaní stroja alebo zariadenia záznam do
prevádzkovej dokumentácie.
(2) O preskúanie stroja alebo zariadenia poiada
ochraòovate¾ písomne. Preskúanie sa môe vykona
iba na základe písomného súhlasu Správy rezerv.
(3) Za kody, ktoré vzniknú poèas preskúania stroja
alebo zariadenia, zodpovedá ochraòovate¾, ktorý je povinný ich odstráni na vlastné náklady.5ja).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5ja znie:

5ja) § 415 a 450 Obèianskeho zákonníka..

31. § 7 vrátane nadpisu znie:
§ 7
Pohotovostné zásoby
(1) Pohotovostné zásoby sú urèené na okamitú
a bezodplatnú pomoc pri záchrane ivotov, zdravia
a majetku obyvate¾stva postihnutého krízovou situáciou,3) na zabezpeèenie jeho základných ivotných
potrieb, pre záchranné zloky integrovaného záchranného systému v období krízovej situácie3) a na poskytnutie humanitárnej pomoci.
(2) Pohotovostné zásoby sú
a) návratné, ktoré tvoria poloky a technické prostriedky na zabezpeèenie akcieschopnosti záchranných
zloiek a ostatných zloiek, ktoré sa poskytujú bezodplatne na obdobie krízovej situácie,3)
b) nenávratné, ktoré tvoria poloky nevyhnutné na zabezpeèenie preitia osôb na postihnutom území Slovenskej republiky v období krízovej situácie.3) Poskytujú sa bezodplatne s následným vyrovnaním
dane z pridanej hodnoty Správou rezerv.
(3) Tvorbu, financovanie a hospodárenie s pohotovostnými zásobami zabezpeèuje Správa rezerv.
(4) Pohotovostné zásoby sa tvoria v spolupráci
s ústrednými orgánmi tátnej správy, krajskými úradmi a obvodnými úradmi v súlade s krízovým plánom
Správy rezerv.
(5) Správa rezerv vypracúva na obdobie dvoch kalendárnych rokov návrh tvorby pohotovostných zásob,
ktorý schva¾uje vláda Slovenskej republiky na základe
odporúèania Bezpeènostnej rady Slovenskej republiky.
(6) Správa rezerv v spolupráci s príslunými ústred-
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nými orgánmi tátnej správy do 31. mája párneho
kalendárneho roka posúdi úèelnos návrhu na tvorbu
pohotovostných zásob a vypracuje
a) návrh na zoznam a mnostvo pohotovostných zásob,
b) informáciu o stave budovania pohotovostných zásob, ktoré sú súèasou návrhu tvorby pohotovostných zásob.
(7) O pouití pohotovostných zásob po vyhlásení
krízovej situácie3) rozhoduje Správa rezerv. O pouití
technických prostriedkov pohotovostných zásob v prípade vyhlásenia krízovej situácie3) rozhoduje Správa
rezerv v spolupráci s prísluným ústredným orgánom
tátnej správy.
(8) O pouití pohotovostných zásob na úèely humanitárnej pomoci mimo územia Slovenskej republiky
rozhoduje vláda. Na základe iadosti Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky môe o pouití pohotovostných zásob na úèely humanitárnej pomoci mimo
územia Slovenskej republiky vo verejnom záujme rozhodnú Správa rezerv.
(9) Správa rezerv na základe stanoviska prísluného ústredného orgánu tátnej správy môe da súhlas
na iné pouitie pohotovostných zásob, ako sa uvádza
v odsekoch 7 a 8, ak také pouitie bude úèelné, efektívne a hospodárne a svojím rozsahom neohrozí úèel ustanovený v odseku 1 a v odsekoch 7 a 8.
(10) Pohotovostné zásoby sa skladujú oddelene od
vlastných zásob ochraòovate¾a a musia by na vidite¾nom mieste oznaèené symbolom Program pohotovostné zásoby..
32. Za § 7 sa vkladajú § 7a a 7d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 7a
Hospodárenie
s pohotovostnými zásobami
(1) Hospodárením s pohotovostnými zásobami sa rozumie
a) kúpa a predaj,
b) obmena a zámena,
c) pôièka a výpoièka,
d) skladovanie a vyèleòovanie.
(2) Správa rezerv uskutoèòuje predaj pohotovostných zásob v rámci obmien a zámen.
(3) Pohotovostné zásoby musia by uskladnené tak,
aby nedolo k ich znehodnoteniu, zámene, zneuitiu
a odcudzeniu a aby boli kontrolovate¾né, dosiahnute¾né a pripravené na rýchle vyskladnenie.
(4) Ak nemono pohotovostné zásoby skladova
v skladoch Správy rezerv, skladujú sa v iných skladoch
iba na základe písomnej zmluvy o ochraòovaní.
(5) Pohotovostné zásoby opotrebované, znehodnotené alebo pokodené v období krízovej situácie3) budú
navrhnuté na opravu, vyèleòovanie alebo obmenu.
(6) Na hospodárenie s pohotovostnými zásobami sa
primerane vzahujú ustanovenia § 6f a § 6g.
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§ 7b
Obmena a zámena pohotovostných zásob
(1) Na obmenu pohotovostných zásob a zámenu pohotovostných zásob sa primerane vzahujú ustanovenia § 6b a § 6c.
(2) Správa rezerv na podklade plánu obmien po
schválení tátneho rozpoètu na prísluný rok vydá súhlas na obmenu pohotovostných zásob.
§ 7c
Pôièka a výpoièka pohotovostných zásob
(1) O poskytnutí pôièky pohotovostných zásob alebo
výpoièky pohotovostných zásob na základe písomnej
iadosti rozhoduje Správa rezerv. Pôièka a výpoièka
pohotovostných zásob sa týkajú len návratných technických prostriedkov pohotovostných zásob, ak Správa
rezerv nerozhodne inak.
(2) Na výku odplaty a na výku zábezpeky pri pôièke pohotovostných zásob sa primerane pouije § 6d
ods. 3 a 4.
(3) Technické prostriedky pohotovostných zásob
mono poièa alebo vypoièa iba na základe písomnej
zmluvy najviac na jeden rok. Predåenie doby pôièky
môe Správa rezerv povoli iba vo verejnom záujme na
základe iadosti zmluvnej strany.
(4) V prípade poskytnutia technických prostriedkov
pohotovostných zásob pri vzniku krízovej situácie3) pôièka pohotovostných zásob zaèína plynú 15 dní po
skonèení krízovej situácie3) na základe uzatvorenej dohody medzi ochraòovate¾om a Správou rezerv, ak Správa rezerv nerozhodne inak.
(5) Pri poskytnutí pôièky pohotovostných zásob je
zmluvná strana povinná vykona potrebnú údrbu,
oetrenie a konzerváciu poièaných pohotovostných
zásob pred ich vrátením na vlastné náklady.
(6) Pred skonèením pôièky alebo výpoièky pohotovostných zásob je zmluvná strana povinná vykona
potrebnú údrbu, oetrenie, konzerváciu na vlastné
náklady. Technické poloky pohotovostných zásob je
povinná vráti v prevádzkyschopnom stave.
§ 7d
Pouitie pohotovostných zásob
(1) Pohotovostné zásoby poskytuje Správa rezerv na
základe písomnej iadosti podpísanej tatutárnym orgánom orgánu krízového riadenia.5jb)
(2) Ak je vyhlásená mimoriadna situácia,5gb) je ohrozený ivot obyvate¾ov obce alebo ich majetok, je obec
oprávnená poiada o poskytnutie pohotovostných zásob Správu rezerv.
(3) Obec svoje poiadavky na poskytnutie pohotovostných zásob uplatòuje na obvodnom úrade; v prípade hrozby z omekania je starosta obce oprávnený vyiada pohotovostné zásoby priamo na Správe rezerv.
(4) Obvodný úrad uplatòuje iados na poskytnutie
pohotovostných zásob iba na krajskom úrade; iados
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obvodného úradu na poskytnutie pohotovostných zásob je sumarizáciou poiadaviek obcí v územnom
obvode obvodného úradu a vlastných poiadaviek obvodného úradu.
(5) Krajský úrad si uplatòuje poiadavky na poskytnutie pohotovostných zásob na Správe rezerv.
(6) Písomná iados na poskytnutie pohotovostných
zásob obsahuje
a) názov krajského úradu, obvodného úradu alebo
obce, ktoré si poiadavku uplatnili,
b) deò, mesiac, rok a èas uplatnenia poiadavky,
c) názov, mnostvo a druh poloky pohotovostných zásob,
d) miesto, dátum a èas ich prevzatia,
e) meno, priezvisko a telefónne spojenie osoby zodpovednej za spresnenie poiadavky pohotovostných
zásob a meno, priezvisko a telefónne spojenie na
osobu zodpovednú za prevzatie pohotovostných zásob,
f) názov krajského úradu, obvodného úradu alebo
obce, pre ktoré je poiadavka urèená.
(7) Poskytnutie pohotovostných zásob sa uskutoèòuje na základe rozhodnutia Správy rezerv, ktoré sa
bezodkladne doruèuje ochraòovate¾ovi.
(8) Ochraòovate¾ alebo Správa rezerv vydá pohotovostné zásoby urèenému dopravcovi na základe potvrdenia o prevoze pohotovostných zásob.
(9) Dopravca prevzatie pohotovostných zásob zo
skladu ochraòovate¾a alebo skladu Správy rezerv potvrdí na výdajke o poskytnutí pohotovostných zásob.
(10) Za prevzatie a pridelenie postihnutým osobám
a zamedzenie zneuitia pohotovostných zásob zodpovedá tatutárny orgán prísluného orgánu krízového riadenia, ktorý poiadavku uplatnil.
(11) Daò z pridanej hodnoty z poskytnutých pohotovostných zásob Správa rezerv vyrovná s prísluným daòovým úradom..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5jb znie:

5jb) § 3 zákona è. 387/2002 Z. z..

33. V § 8 ods. 2 druhej vete sa slová ich obmien, zámien a pôièiek nahrádzajú slovami ich obmien, zámien, pôièiek a prepadnutých zábezpek z pôièiek.
34. V § 8 ods. 3 tretej vete sa za slovo ochraòovanie
vkladajú slová a tvorbu.
35. § 8 sa dopåòa odsekmi 8 a 10, ktoré znejú:
(8) V prípade nedostatku rozpoètovaných kapitálových výdavkov môe Správa rezerv hradi z beného
úètu aj výdavky na zabezpeèenie budovania investièných akcií, najmä zásobníkov ropy, tvorbu hmotných
a mobilizaèných rezerv, získané predajom hmotných
rezerv.
(9) Príjmy z predaja nehnute¾ností, ktoré sú urèené
na skladovanie hmotných rezerv, mobilizaèných rezerv
a núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, sú príjmom beného úètu pod¾a odseku 2.
(10) Preddavky na nákup tátnych hmotných rezerv
môe Správa rezerv poskytnú iba, ak boli vopred
zmluvne dohodnuté..
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36. V poznámke pod èiarou k odkazu 5l sa citácia
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z.
o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky
v znení zákona è. 458/2000 Z. z. nahrádza citáciou
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom
úrade Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, 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..
37. V § 9 ods. 3 sa za slovo ustanovením vkladajú
slová § 2 písm. b) a.
38. V § 10 ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová do
sumy.
39. V § 10 ods. 1 písm. b) sa slová a do sumy nahrádzajú slovami od 10 000 Sk do.
40. Slová fyzická osoba vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami fyzická osoba
 podnikate¾.
Èl. II
Zákon è. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy
a ropných výrobkov a o rieení stavu ropnej núdze sa
dopåòa takto:
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1. § 5 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Opatrenia pod¾a § 6 mono poui aj v prípade plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných
zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná..
2. V § 6 ods. 2 písm. e) sa za slovo výrobkov vkladajú slová ktorými sa urèí najmä mnostvo, miesto, èas,
harmonogram a ostatné podmienky výdaja zásob ropy,
ropných polotovarov a ropných výrobkov,.
3. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:
§ 10a
Prechodné ustanovenia
úèinné od 15. mája 2006
Núdzové zásoby do 31. decembra 2006 musia trvalo
dosahova minimálny limit na úrovni 73 dní priemernej
dennej spotreby, do 31. decembra 2007 na úrovni 82
dní priemernej dennej spotreby a do 31. decembra
2008 na úrovni 90 dní priemernej dennej spotreby..
4. Za § 10a sa vkladá § 10b, ktorý znie:
§ 10b
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe è. 4..
5. Za prílohu è. 3 sa dopåòa príloha è. 4, ktorá znie:
Príloha è. 4 k zákonu è. 170/2001 Z. z.
v znení zákona è. 240/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 68/414/EHS z 20. decembra 1968, ktorou sa èlenským tátom EHS ukladá povinnos udriava
minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov (Ú. v. ES L 308, 23. 12. 1968) v znení smernice Rady 98/93/ES zo
14. decembra 1998 (Ú. v. ES L 358, 31.12.1998)..
Èl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 82/1994 Z. z. o tátnych hmotných
rezervách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykona-

ných zákonom è. 169/2001 Z. z., zákonom
è. 291/2002 Z. z., zákonom è. 428/2003 Z. z. a týmto
zákonom.
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. mája 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
v z. Béla Bugár v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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241
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov
opatrenie z 19. apríla 2006 è. 07045  15/2006-SL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 è. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien
v oblasti zdravotníctva v znení neskorích predpisov (oznámenie è. 588/2003 Z. z.).
Zmeny sa vykonávajú v prílohách è. 1, 4 a 5. Vypúa sa úradné urèenie cien výkonov zdravotnej starostlivosti
okrem výkonov poskytovaných poskytovate¾mi lekárskej sluby prvej pomoci, poskytovate¾mi záchrannej zdravotnej
sluby a zdravotných výkonov poskytovaných na tzv. sociálne úèely. Vypúa sa úradné urèenie ceny výkonu
cirkumcízie vykonanej na iados pacienta, bez zdravotnej indikácie. Zvyuje sa cena výkonu interrupcie vykonanej
na iados pacientky, bez zdravotnej indikácie, pred 12 týdòom gravidity. Ruí sa regulácia cien nájmu nebytových
priestorov v zdravotníckych zariadeniach.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. mája 2006 okrem èl. I bodov 1, 3, 4 a 6, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára
2007.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 24 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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242
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 5 ods. 4 zákona è. 437/2004 Z. z. o náhrade za boles a o náhrade za saenie spoloèenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Veobecnej zdravotnej
poisovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových a obèianskych zdravotných poisovní v znení neskorích predpisov
opatrenie z 19. apríla 2006 è. 11551/2006-SL, ktorým sa ustanovuje výka náhrady za boles a výka náhrady za saenie spoloèenského uplatnenia pre rok 2006.
Opatrenie ustanovuje výku náhrady za boles a výku náhrady za saenie spoloèenského uplatnenia za jeden
bod, èo predstavuje v roku 2006 345,48 Sk.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. mája 2006.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 24 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. mája 2006
a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláke Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 645/2005 Z. z.,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky
è. 734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob oznaèenia úsekov dia¾nic, ciest pre motorové vozidlá a ciest
I. triedy, ktorých uívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

V prílohe è. 2 VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOKE NÁLEPIEK s roènou platnosou majú by v prvom,
druhom a treom obrázku namiesto èísel 31. 12. 2006 správne uvedené èísla 31. 1. 2007.
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