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403
ZÁKON
z 13. októbra 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení zákona
è. 143/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
è. 453/2003 Z. z., zákona è. 523/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 351/2004 Z. z., zákona
è. 405/2004 Z. z., zákona è. 585/2004 Z. z., zákona
è. 654/2004 Z. z., zákona è. 78/2005 Z. z., zákona
è. 172/2005 Z. z., zákona è. 474/2005 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 103/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 456/2007 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z., zákona
è. 617/2007 Z. z., zákona è. 165/2008 Z. z., zákona
è. 408/2008 Z. z., zákona è. 583/2008 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 165/2009 Z. z., zákona
è. 400/2009 Z. z., zákona è. 403/2009 Z. z., zákona
è. 505/2009 Z. z., zákona è. 557/2009 Z. z., zákona
è. 570/2009 Z. z., zákona è. 37/2010 Z. z. a zákona
è. 372 /2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 1 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo,
usmeròuje a koordinuje plnenie úloh v oblasti ¾udských práv, práv národnostných menín, rovnakého
zaobchádzania a rodovej rovnosti. Dbá o presadzovanie
a dodriavanie ¾udských práv vrátane práv národnostných menín, rovnakého zaobchádzania a rodovej
rovnosti. Spolupodie¾a sa na plnení úloh týkajúcich sa
výchovy a vzdelávania vrátane výchovy a vzdelávania
národnostných menín, plní úlohy v oblasti podpory
kultúry národnostných menín a úlohy spoèívajúce
v prerozde¾ovaní finanèných prostriedkov urèených na
presadzovanie a dodriavanie ¾udských práv, na kultúru národnostných menín a rodovú rovnos. Spolupodie¾a sa na plnení úloh týkajúcich sa televízneho
a rozhlasového vysielania programov v jazykoch národnostných menín.
(5) Podpredseda vlády pod¾a odseku 4 plní úlohy
a riadi prísluné odborné útvary Úradu vlády Slovenskej republiky na základe tatútu podpredsedu vlády,
ktorý schva¾uje vláda..
2. V § 2 ods. 3 sa èiarka za slovami Hospodárska
rada vlády Slovenskej republiky nahrádza slovom a
a slová Rada vlády Slovenskej republiky pre vedu
a techniku a Rada vlády Slovenskej republiky pre pre-

venciu kriminality sa nahrádzajú slovami Rada vlády
Slovenskej republiky pre ¾udské práva, národnostné
meniny a rodovú rovnos.
3. V § 3 písmená a), c) a l) znejú:
a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
c) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
l) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,.
4. Nadpis pod § 6 znie:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
5. V § 6 sa v uvádzacej vete slová Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky nahrádzajú slovami Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
6. V § 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:
a stavebných výrobkov.
7. V § 6 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová:
a energetickú efektívnos.
8. V § 6 písmeno g) znie:
g) vnútorný obchod, zahranièný obchod vrátane obchodu s vojenským materiálom a tvorby zahraniènej
obchodnej politiky, ochranu spotrebite¾a s výnimkou ochrany spotrebite¾a pri poskytovaní finanèných sluieb a koordináciu politiky vnútorného trhu
Európskej únie..
9. V § 6 písmeno l) znie:
l) riadenie úloh hospodárskej mobilizácie,.
10. V § 6 písmeno n) znie:
n) stratégiu tvorby a realizácie inovácií v oblastiach
pod¾a písmen a) a d)..
11. V § 6 sa vypúajú písmená o) a p).
12. Doterají text § 6 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
urèuje kritériá pre výber zamestnancov1aa) obchodno-ekonomických oddelení1ab)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1aa a 1ab znejú:

1aa) § 4 ods. 2 zákona è. 151/2010 Z. z. o zahraniènej slube
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1ab
) § 7 ods. 4 zákona è. 151/2010 Z. z. v znení zákona
è. 403/2010 Z. z..
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13. Nadpis pod § 8 znie:
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
14. V § 8 ods. 1 a 2 sa slová Ministerstvo dopravy,
pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky nahrádzajú slovami Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
15. V § 8 sa odsek 1 dopåòa písmenami i) a p), ktoré
znejú:
i) verejné práce,
j) stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov,
k) stavebnú výrobu a stavebné výrobky,
l) tvorbu a uskutoèòovanie bytovej politiky,
m) poskytovanie tátnej prémie k stavebnému sporeniu
a tátneho príspevku k hypotekárnym úverom,
n) cestovný ruch,
o) energetickú hospodárnos budov,
p) tvorbu a uskutoèòovanie politiky mestského rozvoja..
16. § 8 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky koordinuje vyuívanie finanèných prostriedkov z fondov Európskej únie.
(4) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky koordinuje prípravu politík regionálneho rozvoja..
17. V § 11 sa vypúajú písmená e) a f).
18. V § 12 ods. 1 sa vypúa písmeno i).
19. V § 14 ods. 2 písmeno b) znie:
b) riadenie zastupite¾ských úradov Slovenskej republiky vrátane riadenia obchodno-ekonomických
oddelení1ab)..
20. V § 14 ods. 2 písm. e) sa slovo a za slovom vyhlasovania nahrádza èiarkou a za slovo vykonávania
sa vkladajú slová a vypovedávania.
21. V § 14 sa odsek 2 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) koordináciu realizácie politík Európskej únie..
22. V § 15 ods. 1 písm. d) sa vypúajú slová a realizácie.
23. V § 15 ods. 1 písm. f) sa slová sociálnu pomoc
nahrádzajú slovami sociálne sluby, podporu sociálneho zaèlenenia fyzickej osoby s akým zdravotným
postihnutím do spoloènosti.
24. V § 15 ods. 1 písm. g) sa za slovo detí vkladá
èiarka a slová sociálnu kuratelu.
25. V § 15 ods. 2 sa za slová poistenia a vkladajú
slová vykonáva doh¾ad.
26. V § 17 písmeno a) znie:
a) materské koly, základné koly, stredné koly, základné umelecké koly, jazykové koly a vysoké koly,.
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27. Nadpis pod § 18 znie:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
28. V § 18 ods. 1 a 2 sa slová Ministerstvo kultúry
a cestovného ruchu Slovenskej republiky nahrádzajú
slovami Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
29. V § 18 ods. 1 sa vypúajú písmená f) a j).
Doterajie písmená g) a i) sa oznaèujú ako písmená f) a h).
30. V § 24 ods. 1 sa èiarka za slovom správy nahrádza slovom a a vypúajú sa slová kontrolu plnenia
úloh z uznesení vlády, ako aj.
31. V § 24 odsek 4 znie:
(4) Úrad vlády Slovenskej republiky organizaène
a technicky zabezpeèuje plnenie úloh podpredsedu vlády pod¾a § 1 ods. 4..
32. V § 24 sa vypúajú odseky 5 a 6.
33. V § 40 ods. 4 sa vypúajú slová a riadite¾a Národného bezpeènostného úradu.
34. Za § 40i sa vkladajú § 40j a 40s, ktoré znejú:
§ 40j
(1) Pôsobnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky v oblasti zahranièného obchodu v èasti riadenia obchodno-ekonomických oddelení pod¾a doterajích veobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej
republiky.
(2) Ak sa v doterajích právnych predpisoch pouíva
pojem Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vo vetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým
Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky
v príslunom gramatickom tvare pre oblas pod¾a odseku 1.
(3) V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti
pod¾a odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2011 práva
a povinnosti vyplývajúce zo tátnozamestnaneckých
vzahov, z pracovnoprávnych vzahov a z iných právnych vzahov zamestnancov zabezpeèujúcich výkon
tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných
právnych vzahov z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky. Majetok tátu, ktorý bol do 31. decembra 2010 v správe Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky a ktorý slúi na zabezpeèenie výkonu kompetencie v oblasti pod¾a odseku 1, prechádza
od 1. januára 2011 do správy Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku tátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom
hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom
zahranièných vecí Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv
a povinností.
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§ 40k
(1) Pôsobnos Ministerstva hospodárstva a výstavby
Slovenskej republiky v oblasti stavebnej výroby a stavebných výrobkov, tvorby a uskutoèòovania bytovej
politiky a poskytovania tátnej prémie k stavebnému
sporeniu pod¾a doterajích veobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
(2) Ak sa v doterajích právnych predpisoch pouíva
pojem Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky vo vetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v príslunom
gramatickom tvare pre oblasti pod¾a odseku 1.
(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblastiach pod¾a odseku 1 prechádzajú od 1. novembra
2010 práva a povinnosti vyplývajúce zo tátnozamestnaneckých vzahov, z pracovnoprávnych vzahov
a z iných právnych vzahov zamestnancov zabezpeèujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzahov z Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky na Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Majetok tátu, ktorý bol do 31. októbra 2010
v správe Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky a ktorý slúi na zabezpeèenie výkonu
kompetencií v oblastiach pod¾a odseku 1, prechádza od
1. novembra 2010 do správy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností
a o prechode správy majetku tátu sa upravia dohodou
medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
§ 40l
(1) Pôsobnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v oblasti verejných prác, stavebného poriadku
a územného plánovania okrem ekologických aspektov
pod¾a doterajích veobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
(2) Ak sa v doterajích právnych predpisoch pouíva
pojem Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo
vetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky v príslunom gramatickom tvare
pre oblasti pod¾a odseku 1.
(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblastiach pod¾a odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010
práva a povinnosti vyplývajúce zo tátnozamestnaneckých vzahov, z pracovnoprávnych vzahov a z iných
právnych vzahov zamestnancov zabezpeèujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti
z iných právnych vzahov z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Majetok tá-
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tu, ktorý bol do 31. októbra 2010 v správe Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky a ktorý slúi na zabezpeèenie výkonu kompetencií v oblastiach pod¾a odseku 1,
prechádza od 1. novembra 2010 do správy Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku tátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
§ 40m
(1) Pôsobnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky v oblasti obchodovania s vojenským materiálom pod¾a doterajích veobecne záväzných právnych
predpisov prechádza na Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky.
(2) Ak sa v doterajích právnych predpisoch pouíva
pojem Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vo
vetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v príslunom gramatickom tvare pre oblas pod¾a odseku 1.
§ 40n
(1) Pôsobnos Ministerstva kultúry a cestovného
ruchu Slovenskej republiky v oblasti podpory kultúry
národnostných menín pod¾a doterajích veobecne
záväzných právnych predpisov prechádza na podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo.
(2) Ak sa v doterajích právnych predpisoch pouíva
pojem Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky vo vetkých gramatických tvaroch,
rozumie sa tým podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo v príslunom gramatickom tvare pre oblas
pod¾a odseku 1.
(3) V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti
pod¾a odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva a povinnosti vyplývajúce zo tátnozamestnaneckých
vzahov, z pracovnoprávnych vzahov a z iných právnych vzahov zamestnancov zabezpeèujúcich výkon
tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných
právnych vzahov z Ministerstva kultúry a cestovného
ruchu Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej
republiky. Majetok tátu, ktorý bol do 31. októbra 2010
v správe Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky a ktorý slúi na zabezpeèenie výkonu
kompetencie v oblasti pod¾a odseku 1, prechádza od
1. novembra 2010 do správy Úradu vlády Slovenskej
republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku tátu sa upravia
dohodou medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Úradom vlády Slovenskej republiky a podpredsedom vlády, ktorý neriadi ministerstvo, v ktorej
sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku,
práv a povinností.
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§ 40o
(1) Pôsobnos Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky v oblasti cestovného ruchu
pod¾a doterajích veobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
(2) Ak sa v doterajích právnych predpisoch pouíva
pojem Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky vo vetkých gramatických tvaroch,
rozumie sa tým Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v príslunom
gramatickom tvare pre oblas pod¾a odseku 1.
(3) V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti
pod¾a odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva a povinnosti vyplývajúce zo tátnozamestnaneckých
vzahov, z pracovnoprávnych vzahov a z iných právnych vzahov zamestnancov zabezpeèujúcich výkon
tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných
právnych vzahov z Ministerstva kultúry a cestovného
ruchu Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Majetok tátu, ktorý bol do 31. októbra 2010 v správe
Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej
republiky a ktorý slúi na zabezpeèenie výkonu kompetencie v oblasti pod¾a odseku 1, prechádza od 1. novembra 2010 do správy Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode
správy majetku tátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah
preberaného majetku, práv a povinností.
§ 40p
(1) Pôsobnos Úradu vlády Slovenskej republiky
v oblasti koordinácie realizácie politík Európskej únie
pod¾a doterajích veobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo zahranièných vecí
Slovenskej republiky.
(2) Ak sa v doterajích právnych predpisoch pouíva
pojem Úrad vlády Slovenskej republiky vo vetkých
gramatických tvaroch, rozumie sa tým Ministerstvo
zahranièných vecí Slovenskej republiky v príslunom
gramatickom tvare pre oblas pod¾a odseku 1.
(3) V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti
pod¾a odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva a povinnosti vyplývajúce zo tátnozamestnaneckých
vzahov, z pracovnoprávnych vzahov a z iných právnych vzahov zamestnancov zabezpeèujúcich výkon
tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných
právnych vzahov z Úradu vlády Slovenskej republiky
na Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky. Majetok tátu, ktorý bol do 31. októbra 2010 v správe Úradu vlády Slovenskej republiky a ktorý slúi na
zabezpeèenie výkonu kompetencie v oblasti pod¾a odseku 1, prechádza od 1. novembra 2010 do správy Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode
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správy majetku tátu sa upravia dohodou medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom
zahranièných vecí Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv
a povinností.
§ 40q
(1) Pôsobnos Úradu vlády Slovenskej republiky
v oblasti koordinácie vyuívania finanèných prostriedkov z fondov Európskej únie pod¾a doterajích veobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky.
(2) Ak sa v doterajích právnych predpisoch pouíva
pojem Úrad vlády Slovenskej republiky vo vetkých
gramatických tvaroch, rozumie sa tým Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky v príslunom gramatickom tvare pre oblas
pod¾a odseku 1.
(3) V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti
pod¾a odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2011 práva
a povinnosti vyplývajúce zo tátnozamestnaneckých
vzahov, z pracovnoprávnych vzahov a z iných právnych vzahov zamestnancov zabezpeèujúcich výkon
tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných
právnych vzahov z Úradu vlády Slovenskej republiky
na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Majetok tátu, ktorý bol do
31. decembra 2010 v správe Úradu vlády Slovenskej republiky a ktorý slúi na zabezpeèenie výkonu kompetencie v oblasti pod¾a odseku 1, prechádza od 1. januára 2011 do správy Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode
správy majetku tátu sa upravia dohodou medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah
preberaného majetku, práv a povinností.
§ 40r
(1) Ak sa v doterajích právnych predpisoch pouíva
pojem Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky vo vetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky v príslunom gramatickom tvare.
(2) Ak sa v doterajích právnych predpisoch pouíva
pojem Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií
Slovenskej republiky vo vetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v príslunom gramatickom tvare.
(3) Ak sa v doterajích právnych predpisoch pouíva
pojem Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky vo vetkých gramatických tvaroch,
rozumie sa tým Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v príslunom gramatickom tvare.
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§ 40s
(1) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti
pod¾a § 40k ods. 1, § 40l ods. 1, § 40n ods. 1, § 40o ods. 1
a § 40p ods. 1 medzi ústrednými orgánmi tátnej správy
prechádza i zriaïovate¾ská a zakladate¾ská pôsobnos
doterajieho ústredného orgánu tátnej správy k právnickým osobám na preberajúci ústredný orgán tátnej
správy. Zmeny v zriaïovate¾skej a zakladate¾skej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona pod¾a osobitných predpisov.6) Podrobnosti o prechode správy majetkovej úèasti tátu v právnickej osobe a o prechode práv
a povinností súvisiacich s predmetom èinnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajím ústredným orgánom tátnej správy a preberajúcim ústredným
orgánom tátnej správy.
(2) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti
pod¾a § 40j ods. 1 a § 40q ods. 1 medzi ústrednými orgánmi tátnej správy prechádza i zriaïovate¾ská a zakladate¾ská pôsobnos doterajieho ústredného orgánu tátnej správy k právnickým osobám na preberajúci
ústredný orgán tátnej správy. Zmeny v zriaïovate¾skej a zakladate¾skej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona pod¾a osobitných predpisov.6) Podrobnosti o prechode správy majetkovej úèasti tátu
v právnickej osobe a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom èinnosti právnickej osoby sa
upravia dohodou medzi doterajím ústredným orgánom tátnej správy a preberajúcim ústredným orgánom tátnej správy..
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 26/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 386/1996 Z. z., zákona è. 348/1999 Z. z., zákona
è. 149/2001 Z. z., zákona è. 602/2003 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 519/2005 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z. a zákona è. 492/2009 Z. z. sa mení
takto:
V § 13 sa vypúa odsek 3.
Èl. III
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., zákona è. 385/2004 Z. z., zákona è. 261/2006 Z. z., zákona è. 199/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z. a zákona è. 400/2009 Z. z. sa mení
takto:
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V § 14 sa èiarka nahrádza slovom a a vypúajú sa
slová a na rokovaniach vlády.
Èl. IV
Zákon è. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona è. 458/2003 Z. z., zákona è. 36/2005 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z.
a zákona è. 102/2010 Z. z. sa mení takto:
V § 12 sa vypúa odsek 1. Súèasne sa zruuje oznaèenie odseku 2.
Èl. V
Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 584/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 460/2006
Z. z., zákona è. 529/2006 Z. z., zákona è. 566/2006
Z. z., zákona è. 592/2006 Z. z., zákona è. 677/2006
Z. z., zákona è. 274/2007 Z. z., zákona è. 519/2007
Z. z., zákona è. 555/2007 Z. z., zákona è. 659/2007
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 204/2008 Z. z., zákona è. 434/2008 Z. z., zákona
è. 449/2008 Z. z., zákona è. 599/2008 Z. z., zákona
è. 108/2009 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona
è. 200/2009 Z. z., zákona è. 285/2009 Z. z., zákona
è. 571/2009 Z. z., zákona è. 572/2009 Z. z., zákona
è. 52/2010 Z. z. a zákona è. 151/2010 Z. z. sa mení takto:
V § 122 ods. 4 sa vypúa písmeno i).
Èl. VI
Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z., zákona
è. 659/2005 Z. z., zákona è. 275/2006 Z. z., zákona
è. 527/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 198/2007 Z. z., zákona è. 199/2007 Z. z., zákona
è. 323/2007 Z. z., zákona è. 653/2007 Z. z., zákona
è. 165/2008 Z. z., zákona è. 383/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona
è. 390/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z. a zákona
è. 57/2010 Z. z. sa dopåòa takto:
1. § 9 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Výku výdavkov v kapitole Úradu vlády Slovenskej republiky rozpoètovaných na zabezpeèenie úloh
v pôsobnosti podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo,14d) schva¾uje národná rada zákonom o tátnom
rozpoète na prísluný rozpoètový rok ako záväzný uka-
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zovate¾ tátneho rozpoètu; o pouití týchto výdavkov
rozhoduje tento podpredseda vlády..
Poznámka pod èiarou k odkazu 14d znie:

14d) § 1 ods. 4 zákona è. 575/2001 Z. z. v znení zákona
è. 403/2010 Z. z..

2. Za § 37e sa vkladá § 37f, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 37f
Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 1. novembra 2010
Ustanovenie § 9 ods. 7 sa prvýkrát pouije na rozpoèet verejnej správy na roky 2011 a 2013..
Èl. VII
Zákon è. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej
protispoloèenskej èinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 5 ods. 2 sa vypúa slovo stály.
Èl. VIII
Zákon è. 151/2010 Z. z. o zahraniènej slube
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
V § 7 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré
znejú:
(4) Súèasou diplomatickej misie môe by aj obchodno-ekonomické oddelenie, ktoré vytvára v prijímajúcom táte priaznivé podmienky pre rozvoj vonkajích
ekonomických vzahov Slovenskej republiky a pre podporu exportných zámerov podnikate¾ských subjektov
Slovenskej republiky na zahranièných trhoch.
(5) O zriadení a zruení obchodno-ekonomického
oddelenia ako súèasti diplomatickej misie rozhoduje
minister po konzultácii s ministrom hospodárstva Slovenskej republiky..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 6.
Èl. IX
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2010
okrem èl. I bodu 12, § 8 ods. 3 v bode 16, bodu 19, § 40j,
§ 40q a § 40s ods. 2 v bode 34 a èl. VIII, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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404
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 19. októbra 2010,
ktorým sa ustanovuje percento zvýenia dôchodkovej dávky v roku 2011

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 82 ods. 2 zákona è. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona è. 449/2008
Z. z. ustanovuje:

§1
Dôchodkové dávky v roku 2011 sa zvyujú o 1,8 %.
§2
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

Jozef Mihál v. r.
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405
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 12 ods. 8 písm. a) zákona è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
výnos z 13. októbra 2010 è. MF/021352/2010-32, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája 2010 è. MF/10054/2010-32, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finanèných prostriedkov v hotovosti pre klientov tátnej pokladnice.
Tento výnos urèuje pre rôzne skupiny klientov výku denných limitov zostatkov finanèných prostriedkov v pokladnici. Kadá skupina klientov má ustanovené dva záväzné denné limity zostatkov hotovosti, a to limit finanèných
prostriedkov v mene euro a limit finanèných prostriedkov v cudzej mene. Tento limit nemono prekroèi s výnimkou
dôvodov uvedených v § 2 ods. 2 tohto výnosu, ktoré oprávòujú klienta ponecha si v pokladnici vyiu finanènú
sumu, aká mu je stanovená v § 2 ods. 1. Ak má klient finanèné prostriedky v hotovosti vedené vo viacerých pokladniciach, limit finanèných prostriedkov uvedený v § 2 ods. 1 tohto výnosu sa vzahuje na vetky pokladnice spolu. Ak má
klient vnútorné organizaèné jednotky, zostatky finanèných prostriedkov v hotovosti týchto vnútorných organizaèných jednotiek sa zapoèítavajú do denného limitu zostatku tohto klienta.
Výnos nadobúda úèinnos 1. novembra 2010.
Výnos bude uverejnený vo Finanènom spravodajcovi è. 9/2010 a mono doò nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Strana 3278

Zbierka zákonov è. 406/2010

Èiastka 154

406
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 7. mája 2010 bola v Kiiòove podpísaná Dohoda
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o rozvojovej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnos 17. septembra 2010 v súlade s èlánkom 10 ods. 2.
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K oznámeniu è. 406/2010 Z. z.

DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o rozvojovej spolupráci
Vláda Slovenskej republiky a vláda Moldavskej
republiky (ïalej len zmluvné strany)
v duchu priate¾ských vzahov medzi obidvoma tátmi,
vedené elaním podporova vzájomnú spoluprácu a rozvoj,

v Moldavskej republike:
tátna kancelária
Piaþa Marii Adunãri Naþionale 1
Kiiòov

s cie¾om naplnenia týchto zámerov dohodli sa takto:

(2) Akáko¾vek komunikácia medzi príslunými orgánmi v rámci implementácie tejto dohody sa bude
uskutoèòova v anglickom jazyku.

Èlánok 1

Èlánok 4

Pojmy

Financovanie

uvedomujúc si dôleitos a význam rozvojovej pomoci,

Na úèely tejto dohody znamená:
Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci
 hlavný nástroj plánovania oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky poskytovanej Moldavskej republike, schválený vládou Slovenskej republiky;
Finanèné prostriedky  finanèné prostriedky alokované v rámci Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci a poskytované Moldavskej republike;
Poskytovate¾  Slovenská republika;
Príjemca  Moldavská republika;
Personál (tátni zamestnanci, zamestnanci)
 obèania Slovenskej republiky a súèasne zamestnanci
jednotky poskytovate¾a zúèastòujúci sa na projektoch
poskytovate¾a v krajine príjemcu.

(1) Poskytovanie finanèných prostriedkov v rámci
Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci sa
bude uskutoèòova v súlade s vnútrotátnymi právnymi predpismi poskytovate¾a. Rovnaké postupy sa
uplatnia aj pri úètovných operáciách súvisiacich s týmito finanènými prostriedkami.
(2) Platby vykonané v rámci tejto dohody budú realizované v eurách.
(3) Finanèné prostriedky, ktoré sú poskytované poskytovate¾om alebo ku ktorým tento prispieva, budú
pouité výluène na úèely dohodnutých projektov/programov a v rámci budúcich schválených projektov/programov na základe zmluvy so Slovenskou
agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
okrem èlánku 6 ods. 3 tejto dohody.

Èlánok 2

Èlánok 5

Predmet a pôsobnos dohody

Obstaranie tovaru, prác a sluieb

Táto dohoda ustanovuje veobecné podmienky rozvojovej spolupráce medzi poskytovate¾om a príjemcom
v rámci Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci. Príjemca zabezpeèí efektívne vyuitie oficiálnej
rozvojovej pomoci poskytnutej poskytovate¾om, prijme
potrebné opatrenia na zabránenie zneuitia alebo zadrania finanèných prostriedkov poskytnutých v rámci
tejto pomoci a garantuje neporuenie podmienok, za
ktorých tieto finanèné prostriedky boli poskytnuté.

(1) Obstaranie tovaru, prác a sluieb sa bude uskutoèòova v súlade s vnútrotátnymi právnymi predpismi poskytovate¾a.

Èlánok 3
Prísluné orgány
(1) Orgánmi zmluvných strán príslunými na vykonávanie tejto dohody sú:
v Slovenskej republike:
Ministerstvo zahranièných vecí
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava

(2) Tovar a sluby poskytované organizáciami poskytovate¾a v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci pod¾a tejto
dohody budú oslobodené od cla a iných platieb, daní
a akýchko¾vek iných poplatkov vyberaných príjemcom.
(3) Tovar zaobstaraný poskytovate¾om v rámci tejto
dohody sa po skonèení projektu/programu stane majetkom príjemcu.
Èlánok 6
Podmienky pre vyslaný personál
(tátni zamestnanci, zamestnanci) poskytovate¾a
(1) Príjemca bude informova Ve¾vyslanectvo Slovenskej republiky v Bukureti o kadej mimoriadnej situácii alebo o núdzovom stave v krajine. V prípade, e kto-
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ráko¾vek zo zmluvných strán povauje podobné
udalosti za prípad vyej moci alebo sa domnieva, e by
mohli ohrozi vykonávanie projektov alebo programov
spolupráce, ktoráko¾vek zo zmluvných strán môe poiada o bezodkladné konzultácie. V rámci týchto konzultácií poskytne príjemca informácie o vetkých bezpeènostných opatreniach alebo iných obmedzeniach,
ktoré sa vzahujú na osoby, ktoré nie sú jeho obèanmi.
(2) Prísluné orgány poskytovate¾a môu, v mimoriadnych situáciách alebo pri núdzovom stave v krajine poskytovate¾a, vyda konkrétne pokyny pre personál (tátnych zamestnancov, zamestnancov). Medzi
také pokyny mono zaradi aj príkaz na opustenie územia príjemcu. Personál (tátni zamestnanci, zamestnanci), ktorý sa bude riadi takými pokynmi alebo podnikne iné preventívne kroky, ktoré sú za daných
okolností primerané, nenesie zodpovednos za poruenie povinností vyplývajúcich z jeho pracovnej zmluvy.
(3) Náklady, ktoré vzniknú poskytovate¾ovi na zaistenie bezpeènosti personálu (tátni zamestnanci, zamestnanci), budú financované z prostriedkov, ktoré
poskytovate¾ poskytne príjemcovi ako oficiálnu rozvojovú pomoc.
(4) Príjemca ponesie vetky riziká, ktoré vyplývajú
alebo vznikli v súvislosti s aktivitami vykonávanými
v rámci tejto dohody, a je zodpovedný najmä za rieenie
vetkých kôd/saností, ktoré podá tretia strana voèi
poskytovate¾ovi, jeho oficiálnym intitúciám alebo
predstavite¾om, ako aj spoloènostiam, intitúciám alebo osobám viazaným touto dohodou, a ktoré vyplývajú
z aktivít vykonávaných v rámci tejto dohody alebo takých, ktoré s nimi priamo súvisia okrem tých, kde sa
poskytovate¾ a príjemca dohodnú, e vznikol konkrétny nárok ako následok hrubej nedbanlivosti alebo
úmyselného pochybenia personálu (tátni zamestnanci, zamestnanci).
(5) Príjemca zaruèí pre personál (tátni zamestnanci,
zamestnanci)
a) bezodkladné vybavenie a vydanie bezplatných víz
umoòujúcich viacnásobný vstup, opakovaný vstup
a odchod z krajiny poèas celej doby ich aktivít/operácií;
b) slobodný pohyb na území krajiny a právo vstúpi do
krajiny a opusti krajinu v rozsahu potrebnom na
vykonávanie projektu/programu;
c) bezodkladné vydanie vetkých potrebných povolení
alebo licencií, ako je napríklad povolenie na pobyt,
pracovné povolenie a povolenie na vykonávanie odbornej èinnosti, ako aj oslobodenie od imigraèných
obmedzení a povinnosti registrácie cudzincov po
celú dobu platnosti tejto dohody;
d) oslobodenie od dane z príjmu fyzických osôb a od
akýchko¾vek ïalích priamych daní z funkèných pôitkov poskytovaných ústredným orgánom tátnej
správy Slovenskej republiky alebo zamestnávate¾om, ktorý sa zaviazal poskytova sluby alebo doda
tovar na základe zmluvy so Slovenskou agentúrou
pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu buï priamo, alebo ako subdodávate¾;
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e) prístup k slubám a zariadeniam zdravotnej starostlivosti na najvyej úrovni kvality dostupnej
v krajine bez oh¾adu na to, èi sú verejné, alebo súkromné;
f) monosti repatriácie poèas vnútrotátnych alebo
medzinárodných kríz rovnocenné s monosami
poskytovanými pracovníkom diplomatických misií;
g) právo na dovoz a spätný vývoz zariadení na výkon
povolania a tovaru, ktoré personál (tátni zamestnanci, zamestnanci) potrebuje na plnenie svojich
úloh, bez colných platieb.
(6) Príjemca môe poiada o odvolanie alebo o výmenu ktoréhoko¾vek pracovníka personálu (tátni zamestnanci, zamestnanci) vyslaného poskytovate¾om, ktorého prácu alebo správanie povauje za neuspokojivé.
Èlánok 7
Pouitie loga
Pri vykonávaní tejto dohody kadá zo zmluvných
strán bude pouíva logo oficiálnej rozvojovej pomoci
poskytovate¾a bez akýchko¾vek predchádzajúcich konzultácií alebo schválenia.
Èlánok 8
Výhrady
(1) Finanèné prostriedky poskytnuté príjemcovi
z Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci nesmie príjemca poui na úhradu cla a iných platieb,
daní a akýchko¾vek iných poplatkov, ktoré s nimi súvisia.
(2) Poskytovate¾ si vyhradzuje právo poadova vrátenie finanèných prostriedkov, a to v plnej výke alebo
ich èasti v prípade, ak prijímate¾ nepouil finanèné
prostriedky na úèely, na ktoré boli urèené. Zmluvné
strany budú vies vzájomné konzultácie s cie¾om nájdenia
rieenia predtým, ne poskytovate¾ uplatní svoje právo
poadova vrátenie plnej výky finanèných prostriedkov alebo ich èasti.
Èlánok 9
Rieenie sporov
Prípadné spory, ktoré by mohli vzniknú z výkladu
alebo z vykonávania ustanovení tejto dohody, sa budú
riei vzájomnými rokovaniami zmluvných strán.
Èlánok 10
Závereèné ustanovenia
(1) Táto dohoda sa uzatvára na dobu troch rokov.
(2) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútrotátnymi právnymi predpismi tátov oboch zmluvných strán a nadobudne platnos tridsiatym (30.)
dòom nasledujúcim po dni doruèenia druhej nóty
o tomto schválení.
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(3) Kadá zo zmluvných strán môe túto dohodu vypoveda písomne so esmesaènou výpovednou lehotou.
(4) Táto dohoda sa môe meni alebo dopåòa na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia vykona písomnou formou.
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(5) Záväzky u plnené, ale ku dòu ukonèenia platnosti dohody ete neukonèené, sa budú riadi jej ustanoveniami a do ich úplného splnenia.
Dané v Kiiòove 7. mája 2010 v dvoch pôvodných
vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu Slovenskej republiky:

Za vládu Moldavskej republiky:

Miroslav Lajèák v. r.

Victor Bodiu v. r.
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K oznámeniu è. 406/2010 Z. z.

AGREEMENT
on Development Cooperation between The Government of The Slovak republic
and The Government of The republic of Moldova
The Government of the Slovak Republic and the
Government of the Republic of Moldova, (hereinafter
referred as the Parties)

non-infringement of terms and conditions under which
these Funds were provided.

In the spirit of friendly relations between the two
States,

Article 3

Motivated by the wish to support mutual cooperation
and development,
Recognizing the importance and significance of
development assistance,
have agreed, with the purpose of fulfilling of those
objectives, as follows:
Article 1
Terms
For the purposes of this Agreement:
National
Program
of
Official
Development
Assistance  means the main planning instrument of
the Slovak Republic for providing the official
development assistance to the Republic of Moldova,
approved by the Government of the Slovak Republic;
Funds  means financial resources allocated
within the framework of the National Program of
Official Development Assistance provided to the
Republic of Moldova;
Provider  means the Slovak Republic;
Beneficiary  means the Republic of Moldova;
Staff (civil servants, employees)  means the citizen
of the Slovak Republic, and at the same time employee
of the Providers entity participating in projects of the
Provider in the country of the Beneficiary.
Article 2
Subject and Scope of the Agreement
This Agreement stipulates general terms and
conditions of development cooperation between the
Provider and the Beneficiary within the framework of
the National Program of Official Development
Assistance. The Beneficiary shall ensure the efficient
use of the official development assistance provided by
the Provider, adopt the measures necessary for
prevention of misuse or withholding of Funds provided
within the framework of this assistance and

Competent Authorities
(1) The competent authorities of the Parties in
connection with implementation of this Agreement are:
in the Slovak Republic:
Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
in the Republic of Moldova:
State Chancellery
Piaþa Marii Adunãri Naþionale 1
Chisinau
(2) Any communication of the competent authorities
within the implementation of this Agreement shall be
carried out in the English language.
Article 4
Financing
(1) Providing of Funds within the framework of the
National
Programme
of
Official
Development
Assistance shall be carried out in accordance with the
national law and regulations of the Provider. The same
procedures shall be applied also to accounting
operations connected with those Funds.
(2) Payments carried out within the framework of
this Agreement shall be implemented in EURO.
(3) The Funds that are being provided by the Provider
or to the provision of which this contributes, shall be
used exclusively for the purposes of the agreed
projects/programs and within the framework of
prospective approved projects/programs based on the
contract with the Slovak Agency for International
Development Cooperation, except for the Article 6,
Paragraph 3 of this Agreement.
Article 5
Procurement of Goods, Work and Services
(1) Procurement of goods, work and services shall be
carried out in accordance with the national law and
regulations of the Provider.
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(2) Goods and services provided by the organizations
of the Provider within the framework of the official
development assistance pursuant to this Agreement
shall be exempt from customs duties, taxes and any
other fees collected by the Beneficiary.
(3) The goods provided by the Provider within the
framework of this Agreement shall become the
property of the Beneficiary after the project/program is
terminated.
Article 6
Conditions Applicable to the Staff
(civil servants, employees) sent by the Provider
(1) The Beneficiary shall inform the Embassy of the
Slovak Republic in Bucharest about any extraordinary
situation or state of emergency in the country. In case
any
of
the
Parties
considers
similar
circumstances/events for force majeure, or in case it is
of the opinion they could endanger implementation of
the projects or programs of cooperation, any of the
Parties can ask for immediate consultations. Within
the framework of these consultations the Beneficiary
shall provide information on all security provisions or
other restrictions, concerning individuals that are not
its citizens.
(2) The competent authorities of the Provider can, in
extraordinary situation or during a state of emergency
in the country of the Provider, issue specific
instructions to the Staff (civil servants, employees).
Those instructions can also include the order to leave
the territory of the Beneficiary. The Staff (civil servants,
employees) that shall obey such instructions or
implement other preventive actions, which are
reasonable under given circumstances, shall not be
made responsible for violation of obligations following
from their employment contracts.
(3) Costs that incur to the Provider in connection
with securing safety of the Staff (civil servants,
employees) shall be financed from the Funds provided
by the Provider to the Beneficiary as official
development assistance.
(4) The Beneficiary bears all the risks that follow
from or have originated in connection with activities
realised within the framework of this Agreement and is
responsible mainly for the settlement of all
claims/complaints that the third Parties shall file
against the Provider, its official institutions or its
representatives, as well as companies, institutions or
persons that fail under this Agreement and that follow
from activities realised within the framework of this
Agreement, or that are directly connected with those
activities, unless the Provider and the Beneficiary
agree that a particular claim arose from an act of gross
negligence or willful misconduct of the Personnel (civil
servants, employees).
(5) The Beneficiary shall guarantee to the Staff (civil
servants, employees):
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a) Prompt arrangements and issue of free-of-charge visas enabling multiple entries, repeated entries into
and departures from the country throughout the
whole period of their activities/operations;
b) Free movement on the territory of the country and
the right to enter into the country and to leave the
country within the extent necessary for implementation of the project/program;
c) Prompt issue of all necessary permits or licenses,
such as, for example, the permit for stay (residence
permit), the working permit and the permit to carry
out specialized activities, as well as exemption from
the immigration restrictions and from the obligation
of registration of aliens throughout the period of duration of this Agreement;
d) Exemption from the natural persons income tax and
any other direct tax from emoluments provided by
the central state authority of the Slovak Republic or
by the employer that has undertaken to provide services or to supply goods based on the contract with
the Slovak Agency for International Development
Cooperation, either directly, or as a sub-contractor;
e) Access to health care services and facilities of the
highest quality available in the country, regardless
whether they are public or private;
f) Possibilities of repatriation during the internal or international crises, which are equal to the possibilities provided to the staff of the diplomatic missions;
g) The right to import and re-export (free of customs
duties) the professional equipment and goods that
the Staff (civil servants, employees) needs for fulfilment of their tasks.
(6) The Beneficiary can request withdrawal or
replacement of any person from the Staff (civil
servants, employees), provided by the Provider whose
work or behaviour is considered for not satisfactory.
Article 7
Use of Logo
Each Party shall use a logo of the official
development assistance of the Provider while
implementing provisions of this Agreement, without
any prior consultations or approval.
Article 8
Reservations
(1) The Funds provided to the Beneficiary from the
National Program of the Official Development
Assistance must not be used by the Beneficiary for
payments of taxes, customs duties and fees connected
with them.
(2) The Provider reserves the right to request
repayment of the Funds either within their full extent
or a part of them, in case the Beneficiary did not use the
Funds for the purpose for which they were earmarked.
The Parties shall hold mutual consultations with the
purpose of finding a solution before the Provider
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exercises its right to request the repayment of the full
amount of the Funds or a part of them.
Article 9
Settlement of Disputes
Any disputes that may arise from interpretation or
implementation of provisions of this Agreement shall be
settled through mutual negotiations between the Parties.

Strana 3243

the states of both Parties, and shall enter into force on
the thirtieth (30.) day following the date of delivery of
the second notification concerning this approval.
(3) This Agreement can be terminated by any of the
Parties by giving written notification at least six
months termination notice.
(4) This Agreement may be amended or supplemented
by mutual agreement of the Parties. The amendments
and supplements shall be done in written form.

(1) This Agreement is concluded for a period of three years.

(5) The termination of this Agreement shall not affect
the completion of obligations, which are already being
performed, but not completed, at the date of
termination of this Agreement.

(2) This Agreement is subject to approval in
accordance with the national law and regulations of

Done at Chisinau 7th May 2010 in two originals in
English language.

For the Government of the Slovak Republic:

For the Government of the Republic of Moldova:

Miroslav Lajèák

Victor Bodiu

Article 10
Final Provisions
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