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ZÁKON
z 20. apríla 2006,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z.
o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 350/1996 Z. z. o rokovacom
poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona è. 458/2000 Z. z., zákona è. 559/2001 Z. z. a zákona è. 385/2004 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 2 odsek 1 znie:
(1) Úrad kontroluje hospodárenie s
a) prostriedkami rozpoètov, ktoré pod¾a zákona schva¾uje Národná rada Slovenskej republiky alebo vláda
Slovenskej republiky (ïalej len vláda),1)
b) majetkom, majetkovými právami, finanènými prostriedkami, záväzkami a poh¾adávkami tátu, verejnoprávnych intitúcií, Fondu národného majetku
Slovenskej republiky,1a) obcí, vyích územných celkov, právnických osôb s majetkovou úèasou tátu,
právnických osôb s majetkovou úèasou verejnoprávnych intitúcií, právnických osôb s majetkovou
úèasou Fondu národného majetku Slovenskej republiky, právnických osôb s majetkovou úèasou
obcí, právnických osôb s majetkovou úèasou vyích územných celkov, právnických osôb zriadených
obcami alebo právnických osôb zriadených vyími
územnými celkami,1b)
c) majetkom, majetkovými právami, finanènými prostriedkami a poh¾adávkami, ktoré sa poskytli Slovenskej republike, právnickým osobám alebo fyzickým osobám v rámci rozvojových programov alebo
z iných obdobných dôvodov zo zahranièia,
d) majetkom, majetkovými právami, finanènými prostriedkami, poh¾adávkami a záväzkami, za ktoré
Slovenská republika prevzala záruku,
e) majetkom, majetkovými právami, finanènými prostriedkami, poh¾adávkami a záväzkami právnických
osôb vykonávajúcich èinnosti vo verejnom záujme..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1, 1a a 1b znejú:

1) Napríklad zákon è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku tátu na iné osoby v znení neskorích predpisov, zákon
è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, zákon è. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov, zákon
è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, § 11 ods. 10 a § 28 ods. 4 zákona è. 581/2004 Z. z.
o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1a
1b

) Zákon è. 92/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
) § 21 zákona è. 523/2004 Z. z..

2. V § 2 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: rozpoètov obcí a rozpoètov vyích územných celkov,.
3. V § 3 sa slovo úèelovosti nahrádza slovom úèinnosti.
4. V poznámke pod èiarou k odkazu 1c sa citácia
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 303/1995 Z. z. nahrádza citáciou § 19 zákona
è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
5. V § 4 písmeno c) znie:
c) obce a vyie územné celky, právnické osoby zriadené obcami, právnické osoby zriadené vyími územnými celkami, právnické osoby s majetkovou úèasou obcí a právnické osoby s majetkovou úèasou
vyích územných celkov,.
6. V § 5 ods. 1 prvá veta znie: Úrad vypracúva stanovisko k návrhu tátneho rozpoètu Slovenskej republiky, v ktorom hodnotí aj návrh rozpoètu verejnej správy
a stanovisko k návrhu tátneho závereèného úètu Slovenskej republiky..
7. V poznámke pod èiarou k odkazu 4 sa citácia
Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných èinite¾ov a vyích tátnych
funkcionárov nahrádza citáciou Ústavný zákon
è. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného
zákona è. 545/2005 Z. z..
8. Doterají text § 13 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Úrad môe predklada kontrolovaným subjektom a prísluným orgánom odporúèania na rieenie
nedostatkov zistených v rámci uplatòovania jeho pôsobnosti..
9. V § 15 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: ak sa preverením námietok preukáe ich èiastoèná
alebo úplná opodstatnenos alebo sa dodatoène zistia
skutoènosti, ktoré majú podstatný vplyv na obsah protokolu o výsledku kontroly (èiastkového protokolu), vypracuje sa dodatok k protokolu o výsledku kontroly
(dodatok k èiastkovému protokolu),.
10. V § 15 ods. 1 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slo-
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vá: a zápisnicu o prerokovaní protokolu o výsledku
kontroly,.

orgán nápravu nezabezpeèí, Úrad postupuje pod¾a odseku 3..

11. V poznámke pod èiarou k odkazu 7 sa citácia
§ 89 ods. 9 zákona è. 140/1961 Zb. Trestný zákon
v znení neskorích predpisov nahrádza citáciou § 128
ods. 1 zákona è. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

16. V § 21 ods. 1 sa suma 10 000 Sk nahrádza sumou 100 000 Sk.

12. V § 18 písmená d) a e) znejú:
d) dostavi sa v urèenom termíne na prerokovanie protokolu o výsledku kontroly (èiastkového protokolu)
alebo ich dodatkov na miesto urèené Úradom,
e) prija opatrenia na odstránenie kontrolou zistených
nedostatkov a písomne ich predloi Úradu v ním urèených lehotách a predloi Úradu v ním urèených
lehotách písomnú správu o plnení alebo splnení
týchto opatrení; ak prijaté opatrenia na odstránenie
kontrolou zistených nedostatkov sú nedostatoèné
alebo neodstraòujú vetky kontrolou zistené nedostatky, je Úrad oprávnený vráti prijaté opatrenia
tatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu,
ktorý je povinný ich doplni v lehote urèenej Úradom..

18. Doterají text § 22 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekmi 2 a 5, ktoré znejú:
(2) Subjekty pod¾a § 4 sú povinné na vyiadanie Úradu v ním urèenej primeranej lehote zabezpeèi priame
pripojenie Úradu do informaèných systémov nimi prevádzkovaných a prístup k údajom spracovávaným
v týchto systémoch, v celom rozsahu uplatòovania pôsobnosti Úradu.

13. V § 20 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
prostredníctvom predsedu vlády.
14. V § 20 ods. 4 druhej vete sa za slovo predloí
vkladajú slová prostredníctvom predsedu vlády.
15. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

17. V § 21 ods. 4 sa suma 20 000 Sk nahrádza sumou 200 000 Sk.

(3) tátna pokladnica9) je povinná na vyiadanie Úradu zabezpeèi priame pripojenie Úradu na informaèný
systém tátnej pokladnice a prístup k údajom spracovávaným v tomto systéme, na úèely uplatòovania pôsobnosti Úradu vo vzahu k subjektom pod¾a § 4, ktoré
sú klientmi tátnej pokladnice.
(4) Kontrolóri a ïalí zamestnanci Úradu sú povinní
zachováva vo vzahu k tretím osobám mlèanlivos
o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti
s poskytovaním informácií vyiadaných pod¾a odsekov
1 a 3.
(5) Povinnos mlèanlivosti trvá aj po skonèení tátnozamestnaneckého pomeru..
19. Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

§ 20a

9) Zákon è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

(1) Úrad oznámi kontrolou zistené nedostatky tomu
orgánu obce alebo vyieho územného celku, ktorý
koná v mene obce alebo vyieho územného celku v súvislosti s èinnosou kontrolovaného subjektu. Ak je
kontrolovaným subjektom obec alebo vyí územný celok, Úrad oznámi kontrolou zistené nedostatky zastupite¾stvu obce alebo zastupite¾stvu vyieho územného
celku.
(2) Orgán, ktorému Úrad oznámil kontrolou zistené
nedostatky, je povinný v rozsahu svojej pôsobnosti
a v lehote urèenej Úradom zabezpeèi odstránenie
oznámených nedostatkov a bezodkladne posla o tom
Úradu správu.
(3) Ak svoje povinnosti pod¾a odseku 2 nesplní starosta obce (primátor mesta) alebo predseda vyieho
územného celku, Úrad predloí vec zastupite¾stvu obce
alebo zastupite¾stvu vyieho územného celku.
(4) Ak Úrad zistí u kontrolovaného subjektu neplnenie opatrení prijatých na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, postupuje pod¾a odseku 1. Orgán,
ktorému Úrad oznámil neplnenie opatrení, je povinný
v lehote urèenej Úradom zabezpeèi nápravu. Ak tento

20. V § 23 sa na konci pripájajú tieto slová: najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli vykonané.
21. § 24a sa vypúa.
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady
Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 77/1998 Z. z., zákona
è. 86/2000 Z. z., zákona è. 138/2002 Z. z., zákona
è. 100/2003 Z. z., zákona è. 551/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 360/2004 Z. z., zákona
è. 253/2005 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 320/2005 Z. z. sa mení takto:
V § 112 ods. 2 druhej vete sa vypúa slovo prítomných.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
v z. Béla Bugár v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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ZÁKON
z 20. apríla 2006,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 430/2003 Z. z., zákona è. 186/2004 Z. z., zákona
è. 580/2004 Z. z., zákona è. 645/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 7/2005 Z. z., zákona
è. 340/2005 Z. z. a zákona è. 10/2006 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 písm. a) druhom bode sa na konci èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, e z h¾adiska pôsobenia
vo funkcii uvedenej v § 5 ods. 2 písm. d) alebo v § 6
ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvni èinnos
poisovne, poisovne z iného èlenského tátu, zahraniènej poisovne, zaisovne, zahraniènej zaisovne,
finanènej intitúcie, poisovacieho agenta, poisovacieho makléra alebo sprostredkovate¾a zaistenia a spôsobi následky, ktoré viedli k odòatiu tohto povolenia,
a ak Národná banka Slovenska v konaní o udelenie povolenia pod¾a tohto zákona túto osobu uznala za dôveryhodnú,.
2. V § 3 písm. a) treom bode sa na konci èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, e z h¾adiska pôsobenia
vo funkcii uvedenej v § 5 ods. 2 písm. d) nemohla táto
osoba ovplyvni èinnos poisovne, poisovne z iného
èlenského tátu, zahraniènej poisovne, zaisovne, zahraniènej zaisovne, finanènej intitúcie, poisovacieho agenta, poisovacieho makléra alebo sprostredkovate¾a zaistenia a spôsobi následky, ktoré viedli
k zavedeniu nútenej správy, a ak Národná banka Slovenska v konaní o udelenie povolenia pod¾a tohto zákona túto osobu uznala za dôveryhodnú,.
3. V § 3 písm. a) tvrtý bod znie:
4. nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii
uvedenej v § 5 ods. 2 písm. d) v poisovni, poisovni
z iného èlenského tátu, zahraniènej poisovni, zaisovni, zahraniènej zaisovni, finanènej intitúcii
alebo nebola tatutárnym orgánom, èlenom tatutárneho orgánu alebo vedúcim zamestnancom v poisovacom agentovi, poisovacom maklérovi alebo
sprostredkovate¾ovi zaistenia, ktorí vstúpili do likvidácie alebo ktorí sa dostali do úpadku, na ktorých
majetok bol vyhlásený konkurz, povolená retrukturalizácia, na ktorých bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, voèi

ktorým bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ktorých bol zruený
konkurz pre nedostatok majetku,4) a to kedyko¾vek
v období jedného roka pred vznikom takej skutoènosti; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, e z h¾adiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 5 ods. 2
písm. d) nemohla táto osoba ovplyvni èinnos poisovne, poisovne z iného èlenského tátu, zahraniènej poisovne, zaisovne, zahraniènej zaisovne, finanènej intitúcie, poisovacieho agenta, poisovacieho makléra alebo sprostredkovate¾a zaistenia
a spôsobi následky, ktoré viedli k vyhláseniu konkurzu alebo vstupu do likvidácie, a ak Národná
banka Slovenska v konaní o udelenie povolenia
pod¾a tohto zákona túto osobu uznala za dôveryhodnú,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) Zákon è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

4. V § 3 písm. b) sa za slová správcovská spoloènos7) vkladá èiarka a slová dôchodková správcovská
spoloènos7a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:

7a) Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

5. V § 5 ods. 4 písm. f) sa za slovo konkurz vkladá
èiarka a slová neviedlo sa retrukturalizaèné konanie,
konanie o oddlení, nebola zavedená dozorná správa
a odkaz 11 sa nahrádza odkazom 4.
Poznámka pod èiarou k odkazu 11 sa vypúa.
6. V § 22 ods. 1 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmená e) a g) sa oznaèujú ako písmená
d) a f).
7. V § 22 odsek 2 znie:
(2) Technické rezervy pod¾a odseku 1 sa vytvárajú vo
výke dostatoènej na to, aby bola v kadom okamihu
zabezpeèená schopnos poisovne a poboèky zahraniènej poisovne uhradi záväzky poisovne z poistných
zmlúv a záväzky poisovne vznikajúce z èinností pod¾a
osobitného predpisu14a) a pouívajú sa na ich úhradu,
ak nie sú uspokojené zo zaistenia..
8. V § 22 ods. 3 prvej vete sa slová písm. g) nahrádzajú slovami písm. f) a slová písm. a) a f) slovami
písm. a) a e).
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9. § 22 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Poisovòa, zaisovòa, poboèka zahraniènej poisovne a poboèka zahraniènej zaisovne sú povinné
preukáza Národnej banke Slovenska dostatoènos
technických rezerv pod¾a odseku 1 vykonaním testu
primeranosti záväzku.15aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 15aa znie:

15aa) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích
predpisov..

10. § 26 sa vypúa.
11. V § 27 sa vypúajú odseky 6 a 7.
12. V § 29 sa odsek 1 dopåòa písmenom p), ktoré znie:
p) kúpi iné prevodite¾né cenné papiere a nástroje peòaného trhu, ako sú uvedené v písmenách a) a g),
i), j), n) a o)..
13. V § 31 ods. 4 písm. c) sa vypúajú slová okrem
doplnkovej dôchodkovej poisovne.
14. V § 32 ods. 1 a ods. 2 písm. c) sa odkaz 16 nahrádza odkazom 15aa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 16 sa vypúa.
15. V § 32 ods. 3 prvá veta znie: Poisovòa, zaisovòa, poboèka zahraniènej poisovne a poboèka zahraniènej zaisovne sú povinné písomne oznámi Národnej
banke Slovenska, ktorý audítor alebo audítorská spoloènos boli poverení preskúmaním úètovnej závierky
po schválení dozornou radou poisovne alebo zaisovne, a to do posledného dòa polovice úètovného obdobia,
za ktoré sa má audit vykona..
16. V § 34 odsek 1 znie:
(1) Poisovòa a zaisovòa sú povinné najneskôr do
dvoch mesiacov po skonèení polovice úètovného
obdobia15aa) predloi ministerstvu a Národnej banke
Slovenska správu o svojom hospodárení za prvú polovicu úètovného obdobia (ïalej len polroèná správa)
a najneskôr do troch mesiacov po uplynutí úètovného
obdobia predloi ministerstvu a Národnej banke Slovenska výroènú správu o svojom hospodárení (ïalej len
roèná správa)..
17. V § 34 ods. 2 písmeno d) znie:
d) informáciu o oèakávanej hospodárskej a finanènej
situácii v nasledujúcom úètovnom období,.
18. V § 34 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) podrobnú informáciu o preverení dostatoènosti
technických rezerv vykonaním testu primeranosti
záväzku15aa) a o zhodnotení výsledkov testu primeranosti záväzku..
19. V § 34 odsek 4 znie:
(4) Polroèná správa obsahuje
a) úètovnú závierku za uplynulú polovicu úètovného
obdobia a výrok audítora alebo audítorskej spoloènosti, ak úètovnú závierku overil audítor alebo audítorská spoloènos,
b) správu o finanènej situácii v rozsahu pod¾a odseku 2
písm. b) za uplynulú polovicu úètovného obdobia,
c) informáciu o oèakávanej hospodárskej a finanènej
situácii v nasledujúcej polovici úètovného obdobia,
d) podrobnú informáciu o preverení dostatoènosti
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technických rezerv vykonaním testu primeranosti
záväzku15aa) a o zhodnotení výsledkov testu primeranosti záväzku..
20. V § 34 ods. 7 sa slová veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska nahrádzajú slovami opatrenie, ktoré vydá Národná banka
Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ïalej len zbierka zákonov).
21. V § 36 ods. 9 prvej vete sa za slová predchádzajúceho súhlasu vkladajú slová s výnimkou rozhodnutia
o udelení predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 36 ods. 1
písm. e).
22. V § 40 písm. c) sa za slovo banky vkladá èiarka
a slová dôchodkovej správcovskej spoloènosti7a).
23. V § 41 ods. 1 sa slová správcovia konkurznej
podstaty, vyrovnací správcovia nahrádzajú slovami
správcovia, predbení správcovia v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní.
24. V § 41 ods. 3 písmeno g) znie:
g) správcu alebo predbeného správcu v konkurznom
konaní, retrukturalizaènom konaní, vyrovnacom
konaní alebo v konaní o oddlení, alebo dozorného
správcu vykonávajúceho dozornú správu, ak sa na
majetok klienta poisovne, poisovne z iného èlenského tátu, zaisovne, poboèky poisovne z iného
èlenského tátu, poboèky zahraniènej poisovne alebo poboèky zahraniènej zaisovne vedie konkurzné
konanie, retrukturalizaèné konanie, vyrovnacie
konanie, konanie o oddlení, alebo nad ktorým bola
zavedená dozorná správa pod¾a osobitného predpisu,4).
25. V § 46 ods. 3 sa slová veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska nahrádzajú slovami opatrenie, ktoré vydá Národná banka
Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov.
26. V § 48o ods. 1 sa slová veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska nahrádzajú slovami opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov.
27. V § 49 ods. 1 písm. e) a v odsekoch 4, 5 a 7 sa
suma 100 000 Sk nahrádza sumou 50 000 Sk.
28. V 49a ods. 1 sa suma 100 000 Sk nahrádza sumou 50 000 Sk.
29. V § 53 sa vypúa odsek 6.
Doterajie odseky 7 a 8 sa oznaèujú ako odseky 6 a 7.
Poznámka pod èiarou k odkazu 29 sa vypúa.
30. Poznámka pod èiarou k odkazu 30 znie:

30) § 3 a 107 a § 176 a 195 zákona è. 7/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov..

31. V § 53 ods. 7 sa vypúajú slová alebo
predåená4).
32. V celom texte zákona sa slová doplnková dôchodková poisovòa vo vetkých tvaroch nahrádzajú
slovami doplnková dôchodková spoloènos5a) v príslunom tvare.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) Zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

Èl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom

Èiastka 93

è. 430/2003 Z. z., zákonom è. 186/2004 Z. z., zákonom è. 580/2004 Z. z., zákonom è. 645/2004 Z. z., zákonom è. 747/2004 Z. z., zákonom è. 7/2005 Z. z., zákonom è. 340/2005 Z. z., zákonom è. 10/2006 Z. z.
a týmto zákonom.
Èl. III
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
v z. Béla Bugár v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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263
NÁLEZ
Ústavného súdu Slovenskej republiky
z 23. februára 2006
V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 23. februára 2006 v pléne zloenom z predsedu Jána Mazáka a zo sudcov Jána Auxta, Juraja Babjaka, Alexandra Bröstla, ¼ubomíra Dobríka, ¼udmily
Gajdoíkovej, Juraja Horvátha, Jána Lubyho, Lajosa
Mészárosa a tefana Ogurèáka o návrhu skupiny 35
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zastúpenej poslankyòou Národnej rady Slovenskej republiky prof. JUDr. Katarínou Tóthovou, DrSc., na zaèatie
konania o súlade èasti § 6 ods. 1 zákona è. 515/2003
Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov s èl. 71 ods. 2
druhou vetou a s èl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky takto
rozhodol:
Ustanovenie èasti § 6 ods. 1 zákona è. 515/2003 Z. z.

o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, a to slová ... obcami
a vyími územnými celkami ..., n i e j e v súlade
s èl. 71 ods. 2 druhou vetou a s èl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
Pod¾a èl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky
dòom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca èas § 6 ods. 1 zákona
è. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných
úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to
slová ... obcami a vyími územnými celkami..., úèinnos. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie
toto ustanovenie zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, stráca èas § 6 ods. 1, a to slová ... obcami a vyími územnými celkami..., po iestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky platnos.

Predseda pléna
Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Ján Mazák v. r.
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