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ZÁKON
zo 17. mája 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 129/1996 Z. z.
o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby dia¾nic a ciest pre motorové vozidlá
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z. a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

3. Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý vrátane nadpisu znie:

Èl. I

Územný plán

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby dia¾nic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

Umiestnenie stavby dia¾nice sa v územnom pláne
obce vyznaèí na základe jej technického rieenia
v mierke M 1:10 000 pod¾a stavu aktuálneho v èase
spracúvania územného plánu. Technické rieenie obstará na vlastné náklady stavebník dia¾nice a bezodplatne ho odovzdá obci..

1. § 1 vrátane nadpisu znie:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje opatrenia na urýchlenie
majetkovoprávneho vyporiadania a na prípravu výstavby dia¾nic a ciest pre motorové vozidlá vrátane ich
súèastí1) (ïalej len dia¾nica) uvedených v odseku 2.
(2) Opatrenia pod¾a tohto zákona sa vzahujú na
a) dokonèenie rozostavaných stavieb dia¾nic uvedených v prílohe è. 1,
b) pripravované stavby dia¾nic uvedené v prílohe è. 2,
c) doplnenie alebo úpravu prevádzkovaných dia¾nic
o stavby, ktorých potreba vyplynula z prevádzky alebo zo zmeny technických noriem, najmä na rozírenie o ïalí jazdný pruh, na stavby a zmeny stavieb
kriovatiek, privádzaèov, odpoèívadiel a premostení
a na umiestnenie a montá zariadení a kontrukcií
potrebných na prevádzku dia¾nice,
d) vyvolané úpravy elektrického, telekomunikaèného,
vodovodného, kanalizaèného a iného vedenia alebo
zariadenia na rozvod tepla alebo vykurovacích plynov, ktoré sú stavbou dia¾nice priamo dotknuté z dôvodu rieenia styku dia¾nice s inými komunikáciami, s dráhami, s inými vedeniami kadého druhu,
s vodami a s inými dielami,1a) ak je potrebné ich vybudova súèasne s dia¾nicou pod¾a písmen a) a b)
alebo s doplnením alebo úpravou prevádzkovanej
dia¾nice pod¾a písmena c)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

1) § 1 ods. 4 zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov.
1a
) § 18 ods. 13 zákona è. 135/1961 Zb. v znení neskorích predpisov..

2. Zruuje sa èlenenie zákona na èasti a vypúajú sa
nadpisy èastí.

§ 1a

4. V § 2 ods. 1 sa vypúajú slová alebo územným
projektom zóny1).
5. Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) § 32 a 42 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov..

6. V § 2 odsek 2 znie:
(2) Ak ku dòu zaèatia územného konania nie je
schválený územný plán obce alebo ak v schválenom
územnom pláne nie je dia¾nica umiestnená na základe
technického rieenia pod¾a § 1a, podkladom na vydanie
územného rozhodnutia je okrem podkladov pod¾a osobitného zákona3) aj projekt výstavby dia¾nic schválený
vládou Slovenskej republiky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) § 37 ods. 1 a 2 zákona è. 50/1976 Zb.
§ 15 zákona è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

7. V § 2 sa vypúajú odseky 3 a 4 vrátane odkazu 4
a poznámky pod èiarou k nemu.
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
8. Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) § 35 ods. 1 a § 38 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích
predpisov..

9. V nadpise a v ustanovení § 3 sa slová z po¾nohospodárskeho pôdneho fondu nahrádzajú slovami na
nepo¾nohospodárske úèely.
10. Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

7) § 17 zákona è. 220/2004 Z. z..

11. V nadpise a v ustanovení § 4 sa slová z lesného
pôdneho fondu nahrádzajú slovami z plnenia funkcií
lesov a nad slovom navrhovate¾ sa vypúa odkaz 8.

Èiastka 127

Zbierka zákonov è. 275/2007

12. § 6 vrátane nadpisu a odkazov 13 a 15 a poznámok pod èiarou k nim sa vypúa a v § 7 ods. 3 sa
vypúa odkaz 15.
13. V § 7 ods. 1 sa slová Slovenskú republiku;
správa patrí stavebníkovi nahrádzajú slovom stavebníka.
14. V § 7 ods. 2 druhá veta znie: Cena za prevádzaný dia¾nièný stavebný pozemok alebo za stavbu na òom
sa urèí ako trhová cena pod¾a znaleckého posudku..
15. V § 7 ods. 4 sa vypúa druhá veta.
16. § 7 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Dia¾nièný stavebný pozemok a stavbu na òom vo
vlastníctve tátu, ktorý nie je v správe nijakého správcu, prevedie orgán tátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí správa majetku tátu pod¾a osobitného
predpisu,18a) odplatne do vlastníctva stavebníka dia¾nice za trhovú cenu pod¾a znaleckého posudku..

(4) Ak v konaní nedôjde medzi úèastníkmi k dohode
o náhrade za vyvlastnenie, správny orgán v rozhodnutí
o vyvlastnení urèí náhradu za vyvlastnenie v sume zodpovedajúcej trhovej cene urèenej znaleckým posudkom.23) S poiadavkou na vyiu náhradu za vyvlastnenie odkáe vyvlastneného bez preruenia konania na
súd. Stavebník dia¾nice je povinný urèenú náhradu za
vyvlastnenie vyplati vyvlastnenému do 21 pracovných
dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o vyvlastnení stavebníkovi.
(5) Stavebník dia¾nice vyplatí náhradu za vyvlastnenie spôsobom dohodnutým s vyvlastneným..
Poznámky pod èiarou k odkazom 20 a 23 znejú:
20) § 108 ods. 2 a 3 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích
predpisov.
21
) § 110 zákona è. 50/1976 Zb.
22
) § 48 zákona è. 71/1967 Zb.
23
) § 111 ods. 2 zákona è. 50/1976 Zb..

Poznámka pod èiarou k odkazu 18a znie:

18a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z.
o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov..

17.V § 8 odseky 2 a 5 znejú:
(2) Správny orgán v konaní o vyvlastnenie dia¾nièného stavebného pozemku zisuje, èi je preukázaný verejný záujem20) na vyvlastnení a èi sú splnené podmienky
vyvlastnenia,21) a rozhoduje o náhrade za vyvlastòované pozemky, ktoré tvoria dia¾nièný stavebný pozemok,
vrátane stavieb na nich.
(3) Ak v konaní pod¾a odseku 2 dôjde medzi úèastníkmi k dohode o náhrade za vyvlastnenie, správny orgán
bezodkladne schváli dohodu úèastníkov ako zmier.22)
Stavebník dia¾nice je povinný dohodnutú náhradu vyplati vyvlastnenému do 21 pracovných dní odo dòa
schválenia zmieru.
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18. V § 8 sa vypúa odsek 7.
19. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 9a
Prechodné ustanovenie k úprave
úèinnej od 1. júla 2007
Konanie zaèaté do 30. júna 2007 sa dokonèí pod¾a
tohto zákona v znení úèinnom od 1. júla 2007..
20. Doterajia príloha sa oznaèuje ako príloha è. 1
a znie:
Príloha è. 1
k zákonu Národnej rady Slovenskej
republiky è. 129/1996 Z. z.
v znení zákona è. 275/2007 Z. z.

ROZOSTAVANÉ STAVBY DIA¼NIC
D 1 Bratislava Viedenská cesta  Bratislava  Prístavný most
D 1 Bratislava  Mierová ulica  Senecká cesta
D 1 Ladce  Sverepec
D 1 Vrtier  Hrièovské Podhradie
D 1 Hybe  Jánovce
D 1 Svinia  Preov-západ
D 2 Bratislava Lamaèská cesta  Staré Grunty
D 3 Hrièovské Podhradie  ilina
R 1 Budèa  Kováèová
R 2 Oïany  preloka
R 2 Figa  obchvat
R 2 Torna¾a  preloka
R 3 Oravský Podzámok  Horná Lehota.
21. Za prílohu è. 1 sa vkladá príloha è. 2, ktorá znie:
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Príloha è. 2
k zákonu Národnej rady Slovenskej
republiky è. 129/1996 Z. z.
v znení zákona è. 275/2007 Z. z.

PRIPRAVOVANÉ STAVBY DIA¼NIC
D
D
D
D
D

1
1
1
3
4

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

1
1
2
2
2
3
3
4
5
6
7

Sverepec  Ivachnová
Jánovce  Svinia
Preov-západ  tátna hranica s Ukrajinou
ilina  tátna hranica s Po¾skou republikou
Bratislava-Jarovce  napojenie na D 1  Stupava  napojenie na D 2  tátna hranica s Rakúskou
spolkovou republikou
Nitra  Tekovské Nemce
arnovica  áovské Podhradie
tátna hranica s Èeskou republikou  Prievidza  iar nad Hronom
Zvolen  Oïany  Figa
Torna¾a  Koické O¾any
tátna hranica s Po¾skou republikou  Oravský Podzámok
Horná Lehota  tátna hranica s Maïarskou republikou
tátna hranica s Po¾skou republikou  Preov  tátna hranica s Maïarskou republikou
Svrèinovec  tátna hranica s Èeskou republikou
Belua  Púchov  tátna hranica s Èeskou republikou
Bratislava  Nové Zámky  Luèenec.
Èl. II

Zákon è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona è. 72/1969 Zb., zákona è. 139/1982 Zb., zákona è. 27/1984 Zb., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z.,
zákona è. 58/1997 Z. z., zákona è. 395/1998 Z. z., zákona è. 343/1999 Z. z., zákona è. 388/2000 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona è. 439/2001 Z. z., zákona è. 524/2003 Z. z., zákona è. 534/2003 Z. z., zákona
è. 639/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z. a zákona
è. 25/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 3 písm. r) sa na konci pripájajú tieto slová: alebo cesty pre motorové vozidlá.
2. § 16 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Súèasou povo¾ovania stavby pozemnej komunikácie pod¾a odseku 1 sú aj jej súèasti a vyvolané úpravy
pod¾a § 18 ods. 13.
(6) Súèasou konania pod¾a odseku 1 sú vetky konania, ktoré sú pod¾a osobitných predpisov potrebné
na povolenie stavby pod¾a odseku 5. Správne orgány
prísluné na tieto konania majú v konaní pod¾a odseku
1 postavenie dotknutého orgánu a svoju pôsobnos
uplatòujú záväznými stanoviskami.6b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6b znie:

6b) § 140a a § 140b zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona
è. 479/2005 Z. z..

3. V § 17 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak osobitný zákon neustanovuje
inak.6c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6c znie:

6c) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 129/1996
Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby dia¾nic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorích
predpisov..

4. V § 18 ods. 13 prvá veta znie: Pri výstavbe pozemnej komunikácie alebo pri jej zmene je investor stavby
povinný vybudova na vlastné náklady pre vlastníka
alebo prevádzkovate¾a vedenia alebo iného diela len vyvolané úpravy priamo dotknutého úseku vedenia alebo
iného diela, a to na úrovni technického rieenia v èase,
keï bola úprava vyvolaná; vlastník alebo prevádzkovate¾ vedenia alebo iného diela je povinný bezodkladne po
nadobudnutí právoplatnosti kolaudaèného rozhodnutia prevzia upravený úsek vedenia alebo iné dielo..
5. Za § 24b sa vkladá § 24c, ktorý znie:
§ 24c
Ustanovenia § 16 ods. 5 a 6 sa nevzahujú na pozemné komunikácie, ktorých konania o povolení stavby
boli skonèené do 30. júna 2007..
Èl. III
Zákon è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopåòa takto:
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:
§ 27a
Zainteresovaná verejnos pod¾a § 26 a 27 má v konaniach pod¾a cestného zákona27) a pod¾a stavebného zá-
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kona,28) v ktorých predmetom konania je dia¾nica a cesta pre motorové vozidlá vrátane ich súèastí,34a)
postavenie zúèastnenej osoby.34b).

tane záväzného stanoviska prísluného orgánu tátnej
správy lesného hospodárstva..

Poznámky pod èiarou k odkazom 34a a 34b znejú:

11a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 129/1996 Z. z.
o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby
dia¾nic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorích predpisov.
§ 38 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov..

34a) § 1 ods. 4 zákona è. 135/1961 Zb. v znení neskorích predpisov.
34b
) § 15a zákona è. 71/1967 Zb. v znení zákona è. 527/2003
Z. z..

Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:

Èl. V

Èl. IV
Zákon è. 326/2005 Z. z. o lesoch sa mení takto:
V § 6 odsek 3 znie:
(3) Územné rozhodnutie, ktoré sa má dotknú lesných pozemkov, mono vyda bez súhlasu vlastníka
lesného pozemku alebo správcu lesného pozemku, len
ak ide o územné rozhodnutie o umiestnení stavby dia¾nice, ciest pre motorové vozidlá vrátane ich súèastí
pod¾a osobitného predpisu.11a) V ostatných prípadoch
je na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby na lesnom pozemku potrebný súhlas vlastníka
lesného pozemku alebo správcu lesného pozemku vrá-

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje vyhlási úplné znenie zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby
dia¾nic a ciest pre motorové vozidlá, ako vyplýva zo
zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
zo 17. mája 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 277/2005 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 277/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 úvodnej vete sa vypúa slovo najmä.
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 3 sa citácia § 42
ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné
prostredie v znení zákona è. 553/2001 Z. z. nahrádza
citáciou § 61 ods. 3 zákona è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
3. V § 3 písmeno d) znie:
d) odvody, penále a pokuty za poruenie finanènej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami fondu,5).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) § 31 ods. 8 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení zákona
è. 171/2005 Z. z..

4. V § 3 písm. e) sa slovo platby nahrádza slovom
poplatky.
5. V § 3 písm. h) sa slovo banke nahrádza slovami
tátnej pokladnici.
6. V § 3 písmeno r) znie:
r) úhrada za nerasty vydobyté z výhradného loiska,
na ktoré bol dobývací priestor urèený, a úhrada za
uskladòovanie plynov alebo kvapalín v prírodných
horninových truktúrach a v podzemných priestoroch8a) a úhrada za prieskumné územie,8b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 8a a 8b znejú:

8a) § 32a ods. 6 zákona è. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorích predpisov.
8b
) § 23 ods. 3 zákona è. 313/1999 Z. z. o geologických prácach
a o tátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení zákona è. 587/2004 Z. z..

7. V § 3 sa za písmeno s) vkladá nové písmeno t), ktoré znie:
t) úhrada za odber prírodnej lieèivej vody alebo úhrada
za odber prírodnej minerálnej vody,8c).
Doterajie písmeno t) sa oznaèuje ako písmeno u).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8c znie:

8c) § 25 ods. 4 zákona è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných miestach
a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

8. V § 3 písm. u) sa slovo údaje nahrádza slovom
zdroje.
9. V § 4 ods. 1 písm. e) a v § 6 ods. 2 sa slovo vôd nahrádza slovami kvality vôd alebo mimoriadneho
ohrozenia kvality vôd.
10. V § 4 ods. 1 sa vypúa písmeno g).
11. V § 4 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Fond
najneskôr do 30. júna kalendárneho roka zverejní na
svojej internetovej stránke pecifikáciu èinností pod¾a
§ 4 ods. 1 písm. a) a e), na ktoré mono predloi iados o podporu v nasledujúcom roku..
12. V § 4 odsek 4 znie:
(4) Návrh rozpoètu fondu s uvedením predpokladanej výky zdrojov fondu a predpokladanej výky poskytnutia a pouitia prostriedkov fondu, ako aj zmeny
v schválenom rozpoète fondu, ktoré majú vplyv na
schodok alebo prebytok rozpoètu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu, schva¾uje
vláda Slovenskej republiky na návrh ministra..
13. V § 4 sa vypúa odsek 7.
14. V § 5 ods. 3 sa slovo minister nahrádza slovom
riadite¾13).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13 znie:

13) § 30 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z..

15. V § 5 odsek 5 znie:
(5) Ministerstvo vyberie formou verejného obstarávania pod¾a osobitného predpisu15) banku na posudzovanie bonity iadate¾a o podporu formou úveru, bonity
projektu iadate¾a a bonity záruky pre rozhodovanie
o poskytnutí podpory formou úveru..
Poznámka pod èiarou k odkazu 15 znie:

15) Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 282/2006
Z. z..

16. V § 5 sa vypúa odsek 6.
Doterajie odseky 7 a 8 sa oznaèujú ako odseky 6 a 7.
17. V poznámke pod èiarou k odkazu 16 sa citácia
§ 44 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 303/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov nahrádza citáciou § 3a zákona 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..
18. V § 5 ods. 7 sa slová postupuje v spolupráci s orgánmi nahrádzajú slovami môe poiada o spoluprácu orgány.
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19. V § 9 odsek 3 znie:
(3) iadosti o podporu predkladá iadate¾ fondu
k 31. októbru predchádzajúceho rozpoètového roka
s výnimkou iadosti o podporu pod¾a § 4 ods. 1 písm. d)
a e). iadosti o podporu formou úveru pod¾a § 4 ods. 1
písm. a) a d) predkladá iadate¾ fondu v priebehu kalendárneho roka..
20. V poznámke pod èiarou k odkazu 21 sa citácia
§ 4 zákona è. 328/1991 Z. z. o konkurze a vyrovnaní
v znení neskorích predpisov nahrádza citáciou § 11
zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21. Nadpis pod § 11 znie: Kontrola.
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§ 15
Prechodné ustanovenie úèinné od 1. júla 2007
Fond najneskôr do 31. augusta 2007 zverejní na svojej internetovej stránke pecifikáciu èinností pod¾a § 4
ods. 1 písm. a) a e), na ktoré mono predloi iados
o podporu na rok 2008..
Èl. II
Zákon è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných
miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1. V § 25 ods. 1 sa slová ministerstvu zdravotníctva
nahrádzajú slovami Environmentálnemu fondu21a).

22. Poznámka pod èiarou k odkazu 22 znie:
22) Zákon è. 502/2001 Z. z.
Zákon è. 523/2004 Z. z..

Poznámka pod èiarou k odkazu 21a znie:

23. V § 11 sa vypúa odsek 5 vrátane poznámky pod
èiarou k odkazu 24.
24. V § 12 ods. 2 sa vypúajú slová a sú chránené
ako utajovaná skutoènos.
25. Za § 14 sa vkladá § 15, ktorý vrátane nadpisu
znie:

21a) Zákon è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. V § 25 ods. 4 sa slová tátneho rozpoètu nahrádzajú slovami Environmentálneho fondu.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 18. mája 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z.
o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1996 Z. z.,
zákona è. 72/1999 Z. z., zákona è. 121/2001 Z. z., zákona è. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 64/2002 Z. z., zákona è. 435/2002 Z. z., zákona è. 161/2003 Z. z., zákona è. 512/2003 Z. z., zákona è. 618/2004 Z. z. a zákona è. 534/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Správca
koná v mene tátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku tátu, ktorý spravuje,
alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal by
pod¾a tohto zákona alebo pod¾a osobitných predpisov..
2. V § 6 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) z rozpoètu ktorého je financovaný orgán bez právnej
subjektivity, z èinnosti ktorého poh¾adávka tátu
vznikla..
3. V § 8 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: táto povinnos sa nevzahuje na prevod správy prebytoèného
nehnute¾ného majetku tátu medzi zriaïovate¾om
a správcom v jeho zriaïovate¾skej pôsobnosti, ak tento
majetok nadobúda do správy zriaïovate¾..
4. V § 8c ods. 3 písm. b) sa vypúajú slová zriadená
zákonom,.
5. V § 13 ods. 7 písm. f) sa slová s netátnou kolou
alebo netátnym kolským zariadením nahrádzajú
slovami so kolou alebo kolským zariadením zaradeným najmenej rok do siete kôl a kolských zariadení 13f).
6. V § 13 sa vypúa odsek 10.
Doterajie odseky 11 a 14 sa oznaèujú ako odseky
10 a 13.
7. V § 13 sa vypúajú odseky 11, 12 a 13.

a) v prípade umiestnenia zariadenia staveniska pod¾a
osobitného predpisu,22)
b) na úèely výstavby ininierskych stavieb,22a)
c) ak to pripúa osobitný predpis22b) alebo
d) ak ide o zriadenie stavby na potreby diplomatického
zastúpenia cudzích tátov za predpokladu, e Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky potvrdí, e je zaruèená vzájomnos.
(2) Zastava pozemok pod¾a odseku 1 mono aj vtedy,
ak nie je prebytoèný. Vzahy k tomuto pozemku sa
upravia nájomnou zmluvou za nájomné, za aké sa
v tom èase a na tom mieste obvykle prenechávajú do
nájmu na dohodnutý úèel také alebo porovnate¾né nehnute¾nosti, ak nebude zriadené vecné bremeno.23aa)
(3) Vecné bremeno na nehnute¾ný majetok tátu je
správca oprávnený zriadi len v nevyhnutnom rozsahu
za odplatu na úèely výstavby ininierskych stavieb22a)
alebo z dôvodu zabezpeèenia nevyhnutného prístupu
vlastníka k jeho nehnute¾nosti. Na platnos zmluvy
o zriadení vecného bremena sa vyaduje súhlas zriaïovate¾a. Zriadenie vecného bremena v prospech tátnej
rozpoètovej organizácie je vdy bezodplatné.
(4) Ak osobitný zákon neustanovuje inak, na majetok
tátu nemono zriadi záloné právo.23)
(5) Správca, ktorým je ústredný orgán tátnej správy
Slovenskej republiky,23a) môe
a) so súhlasom ministerstva financií poui majetok
vo vlastníctve tátu v hodnote neprevyujúcej
1 000 000 Sk ako vklad do základného imania právnickej osoby alebo ako vklad pri zaloení právnickej
osoby,23ab) ktorej jediným zakladate¾om je tát,
b) so súhlasom vlády Slovenskej republiky a s predchádzajúcim súhlasom ministerstva financií poui
majetok vo vlastníctve tátu v hodnote prevyujúcej
1 000 000 Sk ako vklad do základného imania právnickej osoby alebo ako vklad pri zaloení právnickej
osoby,23ab) ktorej jediným zakladate¾om je tát.
(6) Správca nemôe poskytnú hnute¾né veci a nehnute¾né veci vo vlastníctve tátu na úèely zdruenia
pod¾a osobitného predpisu.23b)
(7) Správca nemôe previes majetok tátu drabou
pod¾a osobitného predpisu.23baa).
Poznámky pod èiarou k odkazom 22 a 22b znejú:

8. § 13a znie:
§ 13a
(1) Zriadi stavbu na pozemku vo vlastníctve tátu
mono len

22) § 43i ods. 1 zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona
è. 237/2000 Z. z.
22a
) § 43a ods. 3 písm. f), g), h) a i) zákona è. 50/1976 Zb. v znení
neskorích predpisov.
22b
) Napríklad zákon è. 135/1961 Zb. v znení neskorích predpisov..
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Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. júna 2007,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 58/2007 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 58/2007
Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie
osiva zelenín na trh sa mení a dopåòa takto:

1. V § 2 sa vypúajú slová okrem týchto druhov:
a) cibu¾a alotka (Allium ascalonicum),
b) cibu¾a zimná (Allium fistulosum),
c) cesnak kuchynský (Allium sativum),
d) artièoka zeleninová (Cynara scolymus),
e) rebarbora pontická (Rheum rhaponticum).
2. V prílohe è. 2 sa tretí bod dopåòa týmito druhmi zelenín:

Cesnak kuchynský (Allium sativum)

97

0,5

65

Cesnak paítkový (Allium schoenoprasum)

97

0,5

65

Cibu¾a zimná (Allium fistulosum)

97

0,5

65

Kukurica siata, kukurica pukancová (Zea mays)

98

0,1

85

Rebarbora vlnitá (Rheum rhabarbarum)

97

0,5

70.

3. V prílohe è. 2 v treom bode sa slová Kapustoviny
ostatné (Brassica spp.) nahrádzajú slovami Kapustoviny iné ako karfiol (Brassica oleracea).
4. V prílohe è. 2 v treom bode sa za slová Okrúhlica

(Brassica rapa var. Rapa) pripájajú tieto slová: a èínska kapusta.
5. V prílohe è. 3 sa tretí bod dopåòa týmito druhmi zelenín:

Cesnak kuchynský (Allium sativum)

20

Cesnak paítkový (Allium schoenoprasum)

15

Cibu¾a zimná (Allium fistulosum)

15

Kukurica siata, kukurica pukancová (Zea mays)
Rebarbora vlnitá (Rheum rhabarbarum)
6. V prílohe è. 3 v treom bode sa vypúajú slová Kapusta pekinská (Brassica pekinensis) 20,0.

1000
135.
7. Príloha è. 4 vrátane nadpisu znie:

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
1. Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
3/zv. 36) v znení smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1829/2003 z 22. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 32) a smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).
2. Smernica Komisie 2006/124/ES z 5. decembra 2006, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 92/33/EHS o uvá-
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dzaní do obehu mnoite¾ského materiálu iného ako osivo a smernica Rady 2002/55/ES o obchodovaní s osivom
zelenín (Ú. v. EÚ L 339, 6. 12. 2006)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júla
2007.

Robert Fico v. r.
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