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ZÁKON
z 20. apríla 2006,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z. a
zákona č. 540/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý znie:

„§ 5b

(1) Do vlastníctva vyššieho územného celku prechádzajú z majetku štátu veci v správe krajského
úradu v nájme neziskovej organizácie slúžiace na zabezpečenie sociálnych služieb, ktorých
poskytovanie prevzala nezisková organizácia od 1. januára 2002 od štátnej rozpočtovej organizácie,
ako aj pohľadávky, iné majetkové práva a záväzky súvisiace s týmto majetkom.

(2) Majetok podľa odseku 1 prechádza 1. júlom 2006 do vlastníctva vyššieho územného celku,
na ktorého území sa nachádza.

(3) Vyšší územný celok je povinný zachovať účelové určenie majetku, ktorý nadobudol podľa
odseku 1, najmenej desať rokov odo dňa prechodu do vlastníctva vyššieho územného celku.

(4) Krajský úrad, ktorý do dňa prechodu majetku štátu mal v správe majetok štátu, ktorý podľa
odseku 1 prechádza na vyšší územný celok, spíše s vyšším územným celkom písomný protokol o
odovzdaní takého majetku najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa prechodu majetku štátu.
Protokol obsahuje presné vymedzenie a hodnotu odovzdávaného majetku vedenú v účtovníctve a
oceneného podľa osobitného zákona5) a výšku oprávok tohto majetku, ako aj súvisiace majetkové
práva a záväzky ku dňu prechodu majetku štátu na vyšší územný celok; ak ide o nehnuteľnosť,
protokol obsahuje aj údaje katastra nehnuteľností podľa osobitného zákona.6) Protokol podpisuje
štatutárny orgán subjektu, ktorý mal v správe majetok štátu prechádzajúci podľa odseku 1 na
vyšší územný celok, a štatutárny orgán vyššieho územného celku.

(5) Vyšší územný celok je povinný do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia majetku štátu
podať na príslušnom katastri nehnuteľností návrh na zápis vlastníckeho práva k tomuto majetku
podľa osobitných predpisov.7)
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(6) Na majetok, ktorý prešiel do vlastníctva vyššieho územného celku podľa odseku 1, sa
vzťahuje ustanovenie § 8 ods. 4.“.

Čl. II

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005
Z. z. a zákona č. 475/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 38 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a Ministerstva obrany Slovenskej republiky“.

2. § 39 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Stredné školy v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky podľa osobitného
predpisu84) prechádzajú s účinnosťou od 1. júla 2006 do zriaďovateľskej pôsobnosti krajského
školského úradu, v ktorého územnej pôsobnosti má stredná škola sídlo.“.
Poznámka k odkazu 84 znie:
„84) § 53 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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