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267
ZÁKON
z 19. apríla 2006,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 287/1994 Z. z., zákona
è. 229/1997 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona
è. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 185/1999 Z. z., zákona è. 389/1999 Z. z.,
zákona è. 6/2001 Z. z., zákona è. 453/2001 Z. z., zákona è. 205/2002 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 369/2004 Z. z., zákona è. 535/2004 Z. z., zákona
è. 583/2004 Z. z., zákona è. 615/2004 Z. z., zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z. a zákona
è. 628/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 2 sa dopåòa odsekmi 7 a 9, ktoré znejú:
(7) Prísluný krajský úrad môe rozhodnú o inej
zmene územia obce aj bez súhlasu obce (§ 2 ods. 4), ak
ide o územnú zmenu èasti obce, ktorá bola pôvodne
samostatnou obcou (ïalej len pôvodná obec), a
a) má samostatné katastrálne územie,
b) katastrálne územie obce a pôvodnej obce je oddelené
katastrálnym územím ïalej obce,
c) iada o to petíciou aspoò 75 % obyvate¾ov obce s trvalým pobytom na území pôvodnej obce.
(8) Ustanovenie odseku 7 sa vzahuje na obec Zlaté
Klasy a pôvodnú obec Maslovce. Ak prísluný krajský
úrad rozhodne pod¾a odseku 7, zakáe zároveò obci
Zlaté Klasy naklada s nehnute¾ným majetkom obce,
ktorý sa nachádza na katastrálnom území pôvodnej
obce Maslovce. Rozhodnutie prísluného krajského
úradu pod¾a odseku 7 nadobudne úèinnos dòom konania veobecných volieb do orgánov samosprávy obcí
v roku 2006 okrem zákazu naklada s nehnute¾ným
majetkom obce pod¾a druhej vety, ktorý nadobúda
úèinnos dòom vyhlásenia.

(9) Obnovuje sa obec ¼ubické Kúpele, ktorá bola vysahovaná pri zriadení Vojenského obvodu Javorina, a
a) pre obec sa urèuje katastrálne územie ¼ubické Kúpele, ktoré je vedené na vojenskom katastrálnom
úrade v Koiciach pod názvom ¼ubické Kúpele,
b) do vlastníctva obce prechádzajú z majetku Slovenskej republiky nehnute¾nosti vyhlásené Ministerstvom obrany Slovenskej republiky za nadbytoèné2aa) a nehnute¾nosti, ku ktorým patrí ku dòu úèinnosti tohto zákona právo hospodárenia organizáciám v zriaïovate¾skej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky; ostatné ustanovenia
iných osobitných predpisov2ab) sa v tomto prípade
nepouijú,
c) do doby zvolenia zastupite¾stva a starostu obce vystupuje za obec osoba urèená v petícii;2ac) prednosta
obvodného úradu zabezpeèí úlohy obce spojené
s prípravou a realizáciou volieb obecného zastupite¾stva a starostu obce..
Poznámky pod èiarou k odkazom 2aa a 2ac znejú:

2aa) § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích
predpisov.
2ab
) Napríklad zákon è. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnute¾ného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na
obec alebo vyí územný celok v znení zákona è. 657/2005
Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993
Z. z. v znení neskorích predpisov.
2ac
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 346/1990 Zb. o vo¾bách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorích predpisov..

2. V § 2a sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7,
ktoré znejú:
(6) Vláda môe rozhodnú o rozdelení obce aj bez súhlasu obce (§ 2 ods. 3), ak ide o odèlenenie èasti obce,
ktorá pôvodne bola samostatnou obcou (ïalej len pôvodná obec), a
a) má samostatné katastrálne územie alebo súbor katastrálnych území tvoriaci súvislý územný celok,
b) urbanisticky nesplynula s ostatnými èasami obce,
ktorá sa má rozdeli,
c) do rozvoja odèleòovanej èasti obce neboli vloené investície, od ktorých je závislá celá obec,
d) iada o to petíciou aspoò 75 % obyvate¾ov obce s trvalým pobytom na území pôvodnej obce.
(7) Ustanovenie odseku 6 sa vzahuje na obec Kvakovce a pôvodnú obec Dobrá nad Ondavou. Ak vláda
rozhodne pod¾a odseku 6, zakáe zároveò obci Kvakovce naklada s nehnute¾ným majetkom obce, ktorý sa
nachádza na katastrálnom území pôvodnej obce Dobrá
nad Ondavou. Rozhodnutie vlády pod¾a odseku 6 nado-
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budne úèinnos dòom konania veobecných volieb do
orgánov samosprávy obcí v roku 2006 okrem zákazu
naklada s nehnute¾ným majetkom obce pod¾a druhej
vety, ktorý nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia..
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 8.
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Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2007
okrem èl. I prvého bodu § 2 ods. 9, ktorý nadobúda
úèinnos dòom zruenia vojenského obvodu Javorina.

v z. Béla Bugár v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. apríla 2006
o rozsahu zráok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 278 ods. 1 a § 279
ods. 3 Obèianskeho súdneho poriadku a pod¾a § 70
ods. 1 a § 71 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a
exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a
doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov
nariaïuje:
§1
(1) Základná suma, ktorá sa nesmie zrazi povinnému z jeho mesaènej mzdy,1) je 60 % zo ivotného minima na plnoletú fyzickú osobu2) platného v mesiaci, za
ktorý sa vykonávajú zráky.
(2) Na kadú osobu, ktorej povinný poskytuje výivné, sa zapoèítava 25 % zo ivotného minima na plnoletú
fyzickú osobu2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zráky; rovnako to platí aj na manela povinného,
ktorý má samostatný príjem.
(3) Ak sa zráky zo mzdy vykonávajú z miezd oboch
manelov, zapoèíta sa 25 % zo ivotného minima na plnoletú fyzickú osobu2) platného v mesiaci, za ktorý sa
vykonávajú zráky na diea, ktoré spoloène vyivujú,
kadému z nich osobitne.
(4) 25 % zo ivotného minima na plnoletú fyzickú
osobu2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú
zráky, sa nezapoèítava na tú osobu, v ktorej prospech
trvá výkon rozhodnutia na vymoenie poh¾adávky výivného.
§2
Ak ide o výivné pre maloleté diea, základná suma,

ktorú povinnému nemono zrazi z mesaènej mzdy, je
70 % základnej sumy urèenej pod¾a § 1.
§3
(1) Suma, nad ktorú sa zvyok èistej mzdy povinného
zrazí bez obmedzenia,2) je 150 % zo sumy ivotného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za
ktorý sa vykonávajú zráky.
(2) Zvyok èistej mzdy na úèely zráok zo mzdy povinného sa vypoèíta pod¾a osobitných predpisov.3)
§4
Sumy pod¾a § 1 a § 3 ods. 1 sa zaokrúh¾ujú na celé koruny smerom nadol.
§5
V konaniach zaèatých pred 1. júlom 2006 sa pre spôsob výpoètu základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zrazi z mesaènej mzdy, pouije toto nariadenie vlády.
§6
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 89/1997 Z. z. o rozsahu zráok zo mzdy povinného
pri nútenom výkone rozhodnutia.
§7
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júla
2006.

v z. Pál Csáky v. r.

1

) § 278 ods. 1 Obèianskeho súdneho poriadku.
§ 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
2
) § 2 písm. a) zákona è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm ivotného minima è. 262/2005 Z. z.
3
) § 279 ods. 1 Obèianskeho súdneho poriadku.
§ 71 ods. 3 prvá veta zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.
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269
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. apríla 2006
o podrobnostiach o poiadavkách na osvetlenie pri práci

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 44 písm. d) zákona è. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:
§1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti o poiadavkách na
a) denné osvetlenie pracovísk,1)
b) umelé osvetlenie pracovísk,
c) zdruené osvetlenie pracovísk,
d) pracoviská bez denného osvetlenia.
§2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tohto nariadenia vlády
a) miesto zrakovej úlohy je èas pracoviska, v ktorej sa
sústreïuje zraková èinnos zamestnanca,
b) funkène vymedzená èas priestoru je èas priestoru
s rovnakými poiadavkami na zrakové èinnosti pri
odstupòovanom osvetlení,
c) dlhodobý pobyt zamestnancov na pracovisku je pobyt zamestnancov vo vnútornom priestore alebo
v jeho funkène vymedzenej èasti, ktorý trvá v priebehu jedného dòa alebo pracovnej zmeny dlhie ako
tyri hodiny a opakuje sa
1. pri dennom osvetlení viac ako raz týdenne,
2. pri umelom osvetlení najmenej poèas 30 dní
v roku,
d) krátkodobý pobyt zamestnancov je pobyt, ktorý nie
je dlhodobým pobytom zamestnancov ani obèasným
pobytom zamestnancov,
e) obèasný pobyt zamestnancov je pobyt potrebný na
prechod miestnosou pri kontrolných pochôdzkach,
pri doh¾ade nad èinnosou zariadení a podobne,
f) osvet¾ovací otvor je otvor v obvodovom pláti budovy,
ktorý slúi na priame osvetlenie interiéru pracoviska
denným svetlom a pod¾a úèelu miestnosti aj na vizuálny kontakt s exteriérom a na preslnenie,
g) boèný osvet¾ovací otvor je okno, zasklená stena v obvodovej stene alebo strené okno s monosou výh¾adu sediacich osôb do exteriéru pribline vodorovným
smerom,
h) horný osvet¾ovací otvor je otvor, ktorý nespåòa charakteristiky boèného otvoru,
1

i) celkové osvetlenie je osvetlenie, ktoré zabezpeèuje
rovnomerné rozloenie svetla z umelých zdrojov vo
vnútornom priestore alebo v jeho funkène vymedzenej èasti,
j) zdruené osvetlenie je trvalé dopåòanie nedostaèujúceho denného svetla svetlom zo zdrojov umelého
osvetlenia,
k) insolácia je expozícia úèinkom slneèného iarenia.
§3
Denné a umelé osvetlenie
(1) Osvetlenie vnútorných priestorov pracovísk sa
zabezpeèuje osvet¾ovacími otvormi alebo sústavami
umelého osvetlenia tak, aby vo vnútorných priestoroch
s pobytom zamestnancov alebo v ich funkène vymedzených èastiach boli dodrané základné poiadavky na
osvetlenie pod¾a odsekov 3 a 4 vo vzahu k druhu a zrakovej nároènosti vykonávanej práce.
(2) Funkène vymedzená èas priestoru s dostaèujúcim osvetlením sa urèuje tak, aby jej pôdorysná plocha
tvorila najmenej 1/3 pôdorysnej plochy vnútorného
priestoru, najmenej vak 10 m2. Funkène vymedzená
èas priestoru s dostaèujúcim osvetlením má by vyznaèená v projektovej dokumentácii.
(3) Denné osvetlenie pracovísk vo vnútornom priestore sa zabezpeèuje pod¾a prílohy è. 1. Osvet¾ovacie otvory majú by rieené tak, aby nedochádzalo k priamej
insolácii zamestnancov pri dlhodobom pobyte na pracoviskách.
(4) Umelé osvetlenie pracovísk vo vnútornom priestore sa zabezpeèuje ako celkové osvetlenie alebo ako
kombinácia celkového a miestneho osvetlenia pod¾a
prílohy è. 2.
(5) Osvet¾ovacie otvory, svietidlá a povrchy odráajúce svetlo sa majú pravidelne udriava tak, aby boli splnené základné poiadavky na osvetlenie pod¾a odseku 1.
§4
Zdruené osvetlenie
Vo vnútornom priestore s nedostatoèným denným
osvetlením mono riei osvetlenie ako zdruené osvetlenie, ak sa splnia poiadavky uvedené v prílohe è. 3.

) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 201/2001 Z. z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách na pracovisko.
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(3) Namerané hodnoty sa dopåòajú informáciou o neistote merania v súlade s metrologickou praxou.

§5
Pracoviská bez denného osvetlenia
(1) Pracoviská bez denného osvetlenia sú
a) pracoviská vo vnútorných priestoroch bez osvet¾ovacích otvorov alebo
b) pracoviská vo vnútorných priestoroch s osvet¾ovacími otvormi, v ktorých nie sú splnené podmienky na
zdruené osvetlenie pod¾a prílohy è. 3.
(2) Poiadavky na osvetlenie pracovísk bez denného
osvetlenia a náhradné opatrenia na ochranu zdravia
zamestnancov, ktorí sa dlhodobo zdrujú v priestoroch
bez denného osvetlenia, sú uvedené v prílohe è. 4.
§6
Objektivizácia osvetlenia
(1) Denné osvetlenie vnútorných priestorov sa objektivizuje meraním alebo výpoètom sa posúdia údaje
z technickej dokumentácie stavby.
(2) Umelé osvetlenie sa objektivizuje meraním.

(4) Poiadavky na osvetlenie sú splnené, ak namerané hodnoty zmenené o neistotu merania, o vplyv zneèistenia osvet¾ovacích otvorov, svietidiel a povrchov odráajúcich svetlo a o vplyv starnutia svetelných zdrojov
nie sú niie ako najniie prípustné hodnoty pod¾a príloh è. 1 a 2.
§7
Prechodné ustanovenie
Osvet¾ovacie zariadenia vyprojektované alebo vyhotovené pred nadobudnutím úèinnosti tohto nariadenia
vlády, ktoré nespåòajú poiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády, mono pouíva najneskôr do 31. decembra
2010.
§8
Úèinnos
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júna
2006.

v z. Pál Csáky v. r.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 269/2006 Z. z.

POIADAVKY NA DENNÉ OSVETLENIE PRACOVÍSK
1. Vo vnútorných priestoroch alebo v ich funkène vymedzených èastiach s dlhodobým pobytom zamestnancov sú
najniie prípustné hodnoty èinite¾a dennej osvetlenosti
a) pri boènom osvetlení
Dmin = 1,5 %,
b) pri hornom a kombinovanom osvetlení
Dmin = 1,5 % a Dm = 3 %,
kde
Dmin je minimálna hodnota èinite¾a dennej osvetlenosti na porovnávacej rovine [%],
Dm
je priemerná hodnota èinite¾a dennej osvetlenosti na porovnávacej rovine
[%].
Ostatné svetelno-technické poiadavky sa zabezpeèujú pod¾a tejto technickej normy:
STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Èas 1: Základné poiadavky.
2. V pracovných priestoroch, v ktorých zamestnanci vykonávajú zrakovo nároèné èinnosti, miesta zrakových úloh sa
umiestòujú do zón s vyími hodnotami èinite¾a dennej osvetlenosti (napríklad bliie k osvet¾ovacím otvorom)
alebo miesta zrakových úloh sa prisvet¾ujú umelým svetlom. Ak sa dosiahli najniie prípustné hodnoty èinite¾a
dennej osvetlenosti, nepovauje sa prisvet¾ovanie za zdruené osvetlenie.
3. Poiadavky na èistenie osvet¾ovacích otvorov a plôch odráajúcich svetlo na pracovisku ustanovuje osobitný predpis.1)

1

) Príloha è. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 201/2001 Z. z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách na
pracovisko.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 269/2006 Z. z.

POIADAVKY NA UMELÉ OSVETLENIE PRACOVÍSK
1. Najniie prípustné hodnoty celkovej priemernej udriavanej osvetlenosti vnútorného priestoru pracovísk alebo
jeho funkène vymedzených èastí z celkového osvetlenia sú
a) pre dlhodobý pobyt zamestnancov v priestoroch
1. s dostatoèným denným osvetlením
Em = 200 lx,
2. so zdrueným osvetlením
Em = 500 lx,
3. bez denného osvetlenia, ak sú preukázate¾ne zabezpeèené náhradné opatrenia
Em = 500 lx,
4. bez denného osvetlenia v ostatných prípadoch
Em = 1 500 lx,
b) pre krátkodobý pobyt zamestnancov
Em = 100 lx,
c) pre obèasný pobyt zamestnancov
Em = 20 lx,
kde
Em je priemerná hodnota udriavanej osvetlenosti.
2. Osvetlenie na miestach zrakových úloh vo vnútorných aj vonkajích priestoroch, zábrana oslnenia a ostatné parametre sa urèujú pod¾a týchto technických noriem:
STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Èas 1: Vnútorné pracovné miesta.
STN EN 12464-2 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Èas 2: Vonkajie pracovné miesta.
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 269/2006 Z. z.

POIADAVKY NA ZDRUENÉ OSVETLENIE PRACOVÍSK
1. Zdruené osvetlenie sa pouíva vo vnútorných priestoroch alebo v ich funkène vymedzených èastiach, v ktorých
èinitele dennej osvetlenosti sú niie, ako sú poadované pod¾a prílohy è. 1, ale dosahujú najmenej 1/3 týchto
hodnôt.
2. Pracoviská v priestoroch s osvet¾ovacími otvormi, v ktorých nie je splnená podmienka pod¾a prvého bodu, sa povaujú za pracoviská bez denného osvetlenia.
3. Zdruené osvetlenie pracovísk sa riei tak, aby nebol prekroèený pomer jasu v zornom poli uvedený v tabu¾ke.
Najvyí prípustný pomer jasu pozorovaného predmetu a jasu
osvet¾ovacieho otvoru umiestneného do 60o od obvyklého smeru poh¾adu

Trieda zrakovej èinnosti
I, II, III
IV
V, VI, VII

Pomer jasu
pozorovaného predmetu k jasu osvet¾ovacieho otvoru
1 : 40
1 : 100
neurèuje sa

Poznámka:
Za obvyklý smer poh¾adu sa povauje poh¾ad na predmet pracovnej èinnosti alebo iný poh¾ad súvisiaci s èinnosou
a relaxaèný poh¾ad vodorovným smerom.
4. Ak je jas osvet¾ovacích otvorov do 60o od obvyklého smeru poh¾adu vyí ako 4 000 cd.m-2, obmedzuje sa vhodným
regulaèným zariadením (napríklad alúziami, roletami, závesmi).
5. Zdruené osvetlenie pracoviska sa realizuje ako jednotný systém s prihliadnutím na smerovos, tienivos, zábranu oslnenia, na kontrasty jasu v zornom poli a na ostatné poiadavky uvedené v týchto technických normách:
STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Èas 1: Základné poiadavky.
STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Èas 1: Vnútorné pracovné miesta.
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Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 269/2006 Z. z.

POIADAVKY NA OSVETLENIE PRACOVÍSK BEZ DENNÉHO OSVETLENIA
A NÁHRADNÉ OPATRENIA NA OCHRANU ZDRAVIA ZAMESTNANCOV
1. Najniie prípustné hodnoty priemernej osvetlenosti z celkového osvetlenia pre dlhodobý pobyt zamestnancov poèas dòa
 ak sú preukázate¾ne zabezpeèené náhradné opatrenia,
a) Em = 500 lx
b) Em = 1500 lx
 ak nie sú preukázate¾ne zabezpeèené náhradné opatrenia.
2. Osvetlenie na miestach zrakových úloh, zábrana oslnenia a ostatné parametre sa urèujú pod¾a tejto technickej
normy:
STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Èas 1: Vnútorné pracovné miesta.
3. Ak sú v priestore bez denného osvetlenia v zornom poli plochy s vysokým jasom (napríklad okná), musia by splnené poiadavky na pomer jasu pod¾a prílohy è. 3 tretieho bodu.
4. Náhradné opatrenia zniujú nepriaznivý vplyv dlhodobého pobytu v priestoroch bez denného osvetlenia na zdravie
(resp. biologické funkcie) zamestnancov. Sú to napríklad
a) pobyt v priestore bez denného osvetlenia najviac tyri hodiny denne,
b) zaèiatok pracovnej zmeny po 12.00 hodine,
c) ukonèenie pracovnej zmeny najneskôr o 13.00 hodine,
d) prestávka v práci v priestoroch s denným osvetlením v trvaní najmenej dvoch hodín, zaèínajúca sa najneskôr
o 12.00 hodine,
e) najviac tri denné zmeny v týdni konèiace sa po 13.00 hodine,
f) práca kadý druhý deò,
g) po dvoch pracovných zmenách dva dni vo¾na,
h) peciálne oarovacie zariadenia (svietiace panely, umelé okná, svietiace steny a podobne), prièom musia by
splnené poiadavky na zábranu oslnenia.
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270
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. apríla 2006
o zvýení platových taríf tátnych zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 105 zákona
è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 551/2003 Z. z.
nariaïuje:

fa od 1. júla 2006. Zvýené platové tarify tátnych zamestnancov sú ustanovené v prílohe.

§ 1

Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 203/2005 Z. z. o zvýení platových taríf tátnych zamestnancov.

Toto nariadenie vlády ustanovuje zvýené platové tarify tátnych zamestnancov.
§2
tátnemu zamestnancovi patrí zvýená platová tari-

§3

§4
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júla
2006.

Mikulá Dzurinda v. r.
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 270/2006 Z. z.

Zvýené platové tarify tátnych zamestnancov
(Sk mesaène)

Platová trieda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zvýená platová tarifa
8
9
10
10
13
13
15
16
19
21
25

600
290
070
960
090
900
740
880
240
940
010
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271
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e Stredoeurópska dohoda o vo¾nom obchode,
podpísaná 21. decembra 1992 v Krakove, sa v súlade s èlánkom 41 ods. b) Dohody dopåòacej Stredoeurópsku dohodu o vo¾nom obchode, ktorá bola podpísaná 4. júla 2003 v ¼ub¾ane, prestala automaticky uplatòova voèi stranám,
ktoré vstúpili do Európskej únie.
Pre Slovenskú republiku bola platnos dohody vrátane dodatkových protokolov è. 2 a 14 a prístupových dohôd
skonèená 1. mája 2004.
Do textu dopåòacej dohody mono nahliadnu na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.
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272
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 5. decembra 2000 bola v Bratislave podpísaná
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v oblasti informácií.
Dohoda nadobudla platnos 15. februára 2001 v súlade s èlánkom 13.
Do textu dohody mono nazrie na Ministerstve zahranièných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve kultúry
Slovenskej republiky.
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273
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky pod¾a § 45 ods. 4 zákona è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona
è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona è. 488/2001 Z. z. vydalo
výnos z 3. mája 2006 è. 7251/2006  SL, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, prvé vydanie.
Výnos nadobúda úèinnos 1. júna 2006.
Výnos je uverejnený v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono doò
nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Výnos je vydaný aj ako samostatná publikácia.
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