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Z Á K O N
Slovenskej národnej rady

z 5. novembra 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. 
o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a poľovníctva

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.
o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospo-
dárstva a poľovníctva sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podkladom pre
národohospodárske plánovanie1) a“, včítane odkazu.

2. V § 3 ods. 1 sa poznámka č. 2 označuje číslom 1.

3. § 3 odst. 4 znie:

„(4) Štátne organizácie lesného hospodárstva riadené
ministerstvom alebo Federálnym ministerstvom obrany,
vlastníci alebo užívatelia lesa sú povinni viesť prehľad
o výsledkoch hospodárenia podľa lesných hospodárskych
plánov.“.

4. V § 6 ods. 1 prvá veta znie: „Ochranné lesy a lesy
osobitného určenia vyhlasuje orgán štátnej správy lesného
hospodárstva z vlastného podnetu alebo na návrh iných
orgánov štátnej správy; lesy osobitného určenia vyhlasuje
po prerokovaní s vlastníkmi.“.

5. V § 6 ods. 2 sa poznámka č. 3 označuje číslom 2.

6. § 9 odst. 1 znie:

„(1) Vlastníci alebo užívatelia lesov sú povinní zabezpe-
čiť dostačujúce množstvo druhovo a geneticky vhodného
osiva a sadeníc potrebných na obnovu lesných porastov
a na zalesnenie pozemkov na to určených.3)“.

7. § 12 odst. 3 znie:

„(3) Vlastníci alebo užívatelia lesov nad hornou hrani-
cou stromovej vegetácie sú povinní vykonávať lesotechnic-
ké meliorácie na týchto lesných pozemkoch.“.

8. § 13 až 16 včítane nadpisov znejú:

„DRUHÁ ČASŤ

ODBORNÁ SPRÁVA LESOV, 
ODBORNÝ LESNÝ HOSPODÁR 

A SLOVENSKÝ LESNÝ POZEMKOVÝ FOND

§ 13

Odborná správa lesov

(1) Odbornou správou lesov sa zabezpečuje odborná
pomoc a dozor nad hospodárením v lesoch, ktoré nie sú
v správe alebo v užívaní štátnych organizácií lesného

hospodárstva riadených ministerstvom alebo Federálnym
ministerstvom obrany.

(2) Úlohy odbornej správy lesov sú najmä:
a) zabezpečovať podklady na vypracúvanie lesných

hospodárskych plánov,
b) vypracúvať podľa schválených hospodárskych plánov

ročné plány lesnej výroby, dodávok dreva a určovať
opatrenia na zlepšovanie funkcií lesov,

c) vyžadovať plnenie úloh v lesnej výrobe, zabezpečo-
vanie a zlepšovanie funkcií lesov a ochranu lesov,
ako aj dozerať na plnenie týchto úloh,

d) zabezpečovať osivo a sadenice lesných drevín na
obnovu lesa,

e) vyznačovať ťažbu dreva a vykupovať drevo,
f) dávať užívateľom lesov pokyny na hospodárenie

v lesoch a na ich ochranu,
g) viesť lesnú hospodársku evidenciu a výkazy o vý-

konoch v lesoch,
h) viesť evidenciu užívateľov lesov pod odbornou sprá-

vou.

(3) Odbornú správu lesov vykonávajú štátne organizá-
cie lesného hospodárstva riadené ministerstvom, ak ju
ministerstvo nezverí inej organizácii, prípadne ak si túto
správu nevyhradí. Na konanie o zverení a vyhradení výko-
nu odbornej správy lesov sa nevzťahujú všeobecné pred-
pisy o správnom konaní.

(4) Úlohy podľa odseku 2 písm. b) oznamujú organizá-
cie vykonávajúce odbornú správu lesov užívateľom lesov
písomne; ak oznámi užívateľ lesa do 15 dní odo dňa
doručenia písomného oznámenia orgánu štátnej správy
lesného hospodárstva, že s nimi nesúhlasí, určí tento
orgán úlohy rozhodnutím.

(5) Organizácie vykonávajúce odbornú správu lesov sú
povinné podávať orgánom štátnej správy lesného hospo-
dárstva správy o plnení úloh odbornej správy lesov a ozna-
movať mu zistené prípady porušenia ustanovení zákona o
lesoch a tohto zákona, ako aj predpisov a rozhodnutí vy-
daných na ich základe.

(6) Ministerstvo môže obmedziť rozsah odbornej správy
lesov užívateľom lesov, ktorí zabezpečujú plnenie úloh
v lesoch vlastnými odbornými lesnými hospodármi podľa
§ 3 ods. 2. Na konanie o obmedzení rozsahu odbornej
správy lesov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správ-
nom konaní.

3) § 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
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§ 14

(1) Za účelom dodržiavania lesného hospodárskeho
plánu a plnenia produkčných a celospoločenských funk-
cií lesov sú vlastníci a užívatelia lesov povinní zabezpečiť
obhospodarovanie lesov odborným lesným hospodárom.

(2) Ak vlastník alebo užívateľ lesa nezabezpečí obhos-
podarovanie lesov podľa odseku 1, určí mu odborného
lesného hospodára lesný úrad.

(3) Odborný lesný hospodár vykonáva, pokiaľ nejde
o postup podľa odseku 2, funkciu na základe zmluvného
vzťahu.

(4) Vlastník alebo užívateľ lesa je povinný uhrádzať
náklady na výkon funkcie odborného lesného hospodára.

(5) Odborným lesným hospodárom môže byť občan
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorý má
vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania, absolvoval
odbornú prax v lesníckych činnostiach v trvaní najmenej
5 rokov a preukáže spôsobilosť na vykonávanie tejto
funkcie predpísanou skúškou. Podrobnosti o preukázaní
spôsobilosti na výkon funkcie, výšku odplaty za výkon
funkcie a možnosti oslobodenia od tejto odplaty určí
ministerstvo osobitným právnym predpisom.

(6) Funkciu odborného lesného hospodára nemôžu
vykonávať pracovníci orgánov štátnej správy lesného
hospodárstva.

(7) Odborný lesný hospodár je povinný upozorniť
vlastníka a užívateľa lesov na každú činnosť, ktorá je
v rozpore s právnymi predpismi na ochranu lesa; pre
výkon zákonom určených povinností nesmie odborný
lesný hospodár utrpieť ujmu.

§ 15

Slovenský lesný pozemkový fond

(1) Zriaďuje sa Slovenský lesný pozemkový fond (ďalej
len „pozemkový fond“). Pozemkový fond je právnická
osoba a zapisuje sa do podnikového registra.

(2) Pozemkový fond spravuje lesné nehnuteľnosti vo
vlastníctve štátu vymedzené osobitným predpisom4) a plní
ďalšie úlohy podľa osobitných právnych predpisov.5)

(3) Pozemkový fond je účastníkom pozemkových úprav
vo veciach týkajúcich sa lesného hospodárstva.6)

§ 16

(1) Orgánmi pozemkového fondu sú správna rada
a dozorná rada.

(2) Činnosť pozemkového fondu riadi správna rada,
ktorej predsedu, podpredsedu a ostatných členov na
návrh ministra lesného a vodného hospodárstva Sloven-

skej republiky (ďalej len „minister“) vymenúva na tri roky
a z funkcie odvoláva vláda Slovenskej republiky.

(3) Činnosť a hospodárenie pozemkového fondu a jeho
správnej rady kontroluje dozorná rada, ktorej predsedu,
podpredsedu a ostatných členov na návrh ministra vy-
menúva na tri roky a z funkcie odvoláva vláda Slovenskej
republiky. Dozorná rada upozorňuje správnu radu alebo
iné príslušné orgány na zistené nedostatky.

(4) Funkcie člena správnej rady a dozornej rady sú
navzájom nezlučiteľné. Členmi dozornej rady nemôžu byť
zamestnanci pozemkového fondu.

(5) Pracovník pozemkového fondu nesmie vykonať za
účelom získania peňažných príjmov práce súvisiace s po-
zemkovými úpravami.7)“.

9. V § 17 odst. 2 sa poznámka č. 5 označuje číslom 8.

10. V § 18 ods. 1 sa poznámka č. 6 označuje číslom 9.

11. V § 19 ods. 2 sa poznámka č. 7 označuje čís-
lom 10.

12. V § 20 ods. 4 sa poznámka č. 8 označuje čís-
lom 11.

13. V § 22 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová
„prípadne organizácie vykonávajúce odbornú správu le-
sov“.

14. V § 22 ods. 3 sa poznámky č. 9 a 10 označujú
číslami 12 a 13.

15. V § 23 sa vypúšťajú slová „štátnych organizácií
lesného hospodárstva riadených ministerstvom“.

16. V § 24 ods. 1 prvá veta znie: „Užívatelia lesného
fondu sú povinní zabezpečiť riadny výkon ochrannej
služby v lesoch.“.

17. V § 24 ods. 2 a 8 sa poznámky č. 11 a 12
označujú číslami 14 a 15.

18. § 25 až 28 včítane nadpisov znejú:

„PIATA ČASŤ

ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY LESNÉHO
HOSPODÁRSTVA A ICH PÔSOBNOSŤ

§ 25

Orgány štátnej správy lesného hospodárstva

(1) Úlohy na úseku štátnej správy lesného hospodár-
stva a poľovníctva podľa zákona o lesoch, tohto zákona
a zákona o poľovníctve,16) ako aj úlohy ustanovené pred-
pismi vydanými na ich základe vykonávajú:

a) lesný úrad,
b) oblastný lesný úrad,
c) ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy

lesného hospodárstva a poľovníctva.

4) § 17 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úpravách vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.
5) § 2 ods. 1, § 11 ods. 1 a 3, § 17 ods. 2, § 18, § 22 odst. 4, § 24 odst. 3 a 4 zákona č. 229/1991 Zb.
6) § 6 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom

fonde a o pozemkových spoločenstvách.
7) § 32 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona SNR č. 330/1991 Zb.
16) Zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy v znení zákona SNR

č. 197/1991 Zb. a zákona č. 298/1991 Zb.
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(2) Sídlami lesných úradov sú mestá uvedené v prí-
lohe 1. Územná pôsobnosť lesných úradov, podľa lesných
hospodárskych celkov, je uvedená v prílohe 2.

§ 26

Lesný úrad

(1) Lesný úrad rozhoduje podľa zákona o správnom
konaní

a) o vyhlásení pozemku za lesný pozemok podľa § 2
ods. 2 zákona o lesoch a podľa § 2 ods. 3 zákona
o lesoch v pochybnostiach o tom, či ide o pozemok
patriaci do lesného pôdneho fondu,

b) o uložení opatrení potrebných na ochranu a racio-
nálne využívanie lesných pozemkov a lesných po-
rastov podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch,

c) o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu
a o obmedzení ich využívania podľa § 4 ods. 2, 6
a 7 zákona o lesoch,

d) o povinnosti vykonať skrývku kultúrnych vrstiev
pôdy a o opatreniach na jej hospodárne využitie
podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o lesoch,

e) o udeľovaní súhlasu podľa § 5 ods. 3 zákona
o lesoch na vydanie územných rozhodnutí, ktorými
má byť dotknutý lesný pôdny fond,

f) o tom, že sa poškodenie lesného fondu a objektov
a zariadení na lesných pozemkoch slúžiacich lesné-
mu hospodárstvu odstráni uvedením do pôvodného
stavu, ako aj o opatreniach na zabránenie hroziacich
škôd a proti vzniku ďalších škôd podľa § 10 ods. 7
zákona o lesoch,

g) o ukladaní opatrení podľa § 20 ods. 3 zákona
o lesoch potrebných v záujme zaistenia bezpečnosti
osôb a majetku pred škodami, ktoré by mohli byť
spôsobené zosúvaním pôdy, padaním kameňov,
pádom stromov, lavínami a pod. z lesných pozemkov,
a o tom, kto znáša náklady s tým spojené,

h) o obmedzení niektorých činností alebo úprave ich
vykonávania v lesoch podľa § 18 ods. 2, ako aj
o určení podmienok použitia určitých technologic-
kých spôsobov pri prevádzkovej, hospodárskej a inej
činnosti v lesoch a v ich blízkosti podľa § 20 ods. 5,

i) o uložení opatrení proti rozšíreniu škodcov a na ich
vyhubenie v lesoch, v skladoch dreva a na iných
pozemkov v okolí lesov podľa § 20 ods. 3,

j) o uložení pokuty užívateľom podľa § 26 zákona
o lesoch a podľa 3,

k) o priestupkoch na úseku lesného hospodárstva
a poľovníctva podľa § 33, 35 a 46 zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR
č. 524/1990 Zb.

(2) Lesný úrad
a) dáva súhlas podľa § 7 ods. 2 zákona o lesoch

k návrhom na zadanie stavby, ktorými má byť
dotknutý lesný pôdny fond; pri návrhoch trás
smerových a líniových stavieb, len ak trasa nepre-
chádza lesmi viacerých regiónov,

b) dáva súhlas na vydanie rozhodnutia o umiestnení

stavby a o využití územia vo vzdialenosti do 50 met-
rov od okraja lesných pozemkov podľa § 20 ods. 4,

c) povoľuje predĺženie lehoty na zalesnenie holín na
lesných pozemkoch a zabezpečenie lesných porastov
na holinách podľa § 8 ods. 4,

d) vydáva podľa § 17 ods. 2 zákazy a obmedzenia
užívania lesov,

e) povoľuje výnimky zo zákazov niektorých činností
v lesoch podľa § 19 ods. 3,

f) ukladá opatrenia v prípade mimoriadnych okolností
a nepredvídaných škôd podľa § 21 ods. 2,

g) ustanovuje a odvoláva lesnú a poľovnú stráž,
h) posudzuje požiadavky na poskytnutie prostriedkov

zo Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej
republiky17) a kontroluje ich použitie,

i) preberá výsledky prác pestovnej činnosti, kontroluje
zdravotný stav a poškodenie lesa a dodržiavanie
zásad hygieny lesa.

(3) Na čele lesného úradu je prednosta, ktorého
vymenúva a odvoláva prednosta oblastného lesného úra-
du.

§ 27

Oblastný lesný úrad

(1) Oblastný lesný úrad
a) dáva súhlas podľa § 5 ods. 2 zákona o lesoch

k návrhom územných plánov zón (mimorekreačných
zón), podľa § 6 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom
na určenie dobývacích priestorov, ktorými má byť
dotknutý lesný pôdny fond a lesné porasty, a podľa
§ 7 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom na preroko-
vanie projektovej úlohy trás smerových a líniových
stavieb, ak trasa prechádza lesmi viacerých regiónov,

b) sleduje hospodárenie v lesoch z hľadiska zabezpe-
čovania funkcií lesov a z hľadiska rozvoja oblasti a
vyjadruje sa ku koncepciám rozvoja lesného hospo-
dárstva,

c) schvaľuje podľa § 3 ods. 3 lesné hospodárske plány,
kontroluje ich dodržiavanie a povoľuje ich zmeny,

d) vyhlasuje podľa § 6 ochranné lesy a lesy osobitného
určenia,

e) ukladá podľa § 21 ods. 2 opatrenia v prípade mi-
moriadnych okolností a nepredvídaných škôd v le-
soch, ak tieto okolnosti a škody presahujú územný
obvod lesného úradu alebo jeho možnosti,

f) posudzuje požiadavky na poskytnutie prostriedkov
zo Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej
republiky, ak žiadateľ obhospodaruje lesy v pôsob-
nosti viacerých lesných úradov.

 (2) Oblastný lesný úrad je odvolacím orgánom vo
veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodoval lesný úrad.

 (3) Na čele oblastného lesného úradu je prednosta,
ktorého vymenúva a odvoláva minister.

17) § 5 ods. 4 a 5 zákona SNR č. 131/1991 Zb. o štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky.
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§ 28

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva
Slovenskej republiky

Ministerstvo
a) riadi výkon štátnej správy lesného hospodárstva,
b) dáva súhlas podľa § 5 ods. 2 zákona o lesoch

k návrhom územných plánov veľkých územných
celkov a sídelných útvarov a územných plánov re-
kreačných zón,

c) určuje lesné hospodárske celky podľa § 3 ods. 2,
d) určuje kvalifikačné predpoklady pre odborných les-

ných hospodárov podľa § 3 ods. 2,
e) schvaľuje podľa § 4 ods. 2 súhrnné lesné hospo-

dárske plány,
f) ukladá podľa § 21 ods. 2 opatrenia v prípade mi-

moriadnych okolností a nepredvídaných škôd v le-
soch, ak tieto okolnosti a škody presahujú územný
obvod oblastného lesného úradu alebo jeho možnosti,

g) povoľuje výnimky na správu lesného národného
majetku podľa § 11 ods. 3 zákona o lesoch,

h) dáva súhlas podľa § 11 ods. 4 zákona o lesoch na
prevody správy lesného národného majetku.“.

19. V § 29 sa vypúšťa odsek 2.

20. § 30 včítane nadpisu znie:

„§ 30

Dozor vykonávaný lesným úradom 
a oblastným lesným úradom

(1) Lesný úrad a oblastný lesný úrad sústavne dozerajú
na dodržiavanie ustanovení zákona o lesoch, tohto zákona
a predpisov vydaných na ich základe. V rozsahu svojej
pôsobnosti dozerajú, či vlastníci a užívatelia lesov hos-
podária v lesoch podľa lesných hospodárskych plánov,
zvyšujú úrodnosť lesných pozemkov a zabezpečujú, prí-
padne zlepšujú ostatné funkcie lesov.

(2) Pri výkone dozoru podľa odseku 1 lesný úrad
a oblastný lesný úrad ukladajú opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov a v súvislosti s tým aj prípadné
nevyhnutné opatrenia na zlepšenie stavu lesov a plnenie
ich funkcií.“.

21. V § 31 sa za slovo „organizácie“ vkladajú slová
„vlastníci alebo užívatelia“.

22. V § 32 sa poznámka č. 14 označuje číslom 18.

23. V § 33 ods. 1 a 5 sa poznámky č. 15, 16 a 17
označujú číslami 19, 20 a 21.

24. V § 33 sa vypúšťajú odseky 2, 3, 4 a odsek 8
písm. a). Doterajšie odseky 1 až 10 sa označujú ako
odseky 1 až 7.

25. V § 34 ods. 1 sa slovo „organizáciám“ nahrádza
slovami „vlastníkom alebo užívateľom“.

26. V § 34 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

27. V § 34 ods. 2 sa na začiatku vety slovo „organi-
zácia“ nahrádza slovami „vlastník alebo užívateľ“.

28. V § 34 sa vypúšťajú odseky 3 a 5 včítane odkazu
a odsek 7 znie:

„(7) Pokuty uložené podľa zákona o lesoch a tohto
zákona sú príjmom Štátneho fondu zveľaďovania lesa
Slovenskej republiky.“.

Doterajšie odseky 1 až 7 sa označujú ako odseky 1 až 5.

29. § 35 sa vypúšťa.

30. V § 36 sa pripája nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Štátnu správu poľovníctva podľa zákona o poľov-
níctve, ako aj úlohy ustanovené predpismi vydanými na
jeho základe vykonáva lesný úrad ako prvostupňový
orgán.“.

Čl. II

Zrušujú sa
1. vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodár-

stva Slovenskej socialistickej republiky č. 101/1977
Zb. o odbornej správe lesov,

2. položky 57-59 z prílohy A, položky 22-93 z prílohy
C a položky 5-21 z prílohy G zákona Slovenskej
národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej
štátnej správy.

Čl. III

Ak sa v zákone Slovenskej národnej rady č. 100/1977
Zb. používa slovo „socialistický“, toto sa vypúšťa, pokiaľ
nie je nahradené iným slovom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
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Príloha č. 1

Sídla orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva

Oblastný 
lesný úrad

Lesný úrad

Bratislava Bratislava
Senica
Trnava
Trenčín
Dunajská Streda

Nitra Nitra
Levice
Nové Zámky
Topoľčany

Žilina Čadca
Žilina
Považská Bystrica
Prievidza
Martin
Dolný Kubín
Liptovský Mikuláš

Oblastný 
lesný úrad

Lesný úrad

Zvolen Banská Bystrica
Zvolen
Žiar nad Hronom
Veľký Krtíš
Lučenec
Rimavská Sobota

Spišská 
Nová Ves

Poprad
Spišská Nová Ves
Podolínec
Rožňava
Košice

Prešov Prešov
Michalovce
Vranov nad Topľou
Bardejov
Svidník
Humenné
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Príloha č. 2

Územná pôsobnosť 
lesných úradov podľa lesných hospodárskych celkov

Sídlo LHC

 1. Bratislava Železná Studienka, Rusovce, Stupava,
Pezinok-Modra, Rača, Kostolište, Lo-
zorno, VLM-Malacky, Píla

 2. Senica Moravský Ján, Sološnica, Gbely, Holíč,
Myjava, Šaštín-Stráže

 3. Trnava Majdán, Trstín, Dechtice, Chtelnica,
Hlohovec, Vrbové, Moravany

 4. Trenčín Stará Turá, Kočovce, Nové Mesto nad
Váhom, Drietoma, Dolná Súča, Ľubor-
ča, Opatová, Trenčianske Stankovce

 5. Dunajská 
 Streda

Galanta, Šamorín, Gabčíkovo, Čalovo

 6. Nitra Nitra, Zobor, Žitavany, Jelenec, Topoľ-
čianky, Hrušov, Jedľové Kostoľany,
Skýcov

 7. Levice Levice, Devičany, Bohunice, Šahy, Či-
fáre

 8. Nové Zámky Podhájska, Vojnice, Štúrovo, Komárno

 9. Topoľčany Nitrianska Streda, Partizánske, Kul-
háň, Topoľčany, Uhrovec, Kšinná, Sla-
tina nad Bebravou, Dubodiel

10. Čadca Makov, Turzovka, Raková, Čadca,
Krásno, Kysucké Nové Mesto, Stará
Bystrica, Nová Bystrica

11. Žilina Fačkov, Rajec, Rajecké Teplice, Turie,
Súľov, Starovec, Bytča, Marček, Du-
beň, Varín

12. Považská 
   Bystrica

Vsetín, Dubnica, Lieskovec (MP), Ilava,
Lednické Rovne, Beluša, Prečín, Lúky
pod Makytou, Mariková, Papradno

13. Prievidza Veľké Uherce, Bystričany, Vestenice,
Magura, Valašská Belá, Nitrianske
Rudno, Prievidza, Ráztočno, Nitrian-
ske Pravno

Sídlo LHC

14. Martin Kláštor, Rudno, VLM-Turany, Turček,
Horná Štubňa, Turčianske Teplice,
Blatnica, Necpaly, Kantor, Jánošikovo,
Martinské hole, Kýčerka

15. Dolný 
   Kubín

Párnica, Dolný Kubín, Oravský Podzá-
mok, Habovka, Trstená, Oravice, Ná-
mestovo, Zubrohlava, Oravská Polho-
ra, Lokca, Zákamenné, Párač

16. Liptovský 
   Mikuláš

Hubová, Ľubochňa, Čierňavy, Raky-
tov, Liptovská Osada, Biely Potok, Par-
tizánska Ľupča, Račková, Liptovský
Mikuláš, Liptovská Teplá, Demänová,
Liptovský Ján, Kráľova Lehota, Malu-
žiná, LTŠ-Svarinka, Čierny Váh, Javo-
rinka, Biely Váh

17. Banská 
   Bystrica

Banská Bystrica, Badín, Kyslinky, Šal-
ková, Sihla, Hronec, Lučatín, Brusno,
Jasenie, Slovenská Ĺupča, Staré Hory,
Harmanec, Brezno, Čierny Balog, Dob-
roč, Šaling, Michalová, Osrblie, Predaj-
ná, Ďumbier, Beňuš, Polomka, Závad-
ka, Pohorelá, Červená Skala, Švermovo

18. Zvolen VLM-Pliešovec-Sklenné, Vigľaš, Poľa-
na, Očová, ŠLP-VŠLD, Dobrá Niva,
Krupina, Zvolen, Ladzany, Hriňová

19. Žiar nad 
   Hronom

Ihráč, Kremnica, Lutila, Janova Leho-
ta, Ždaňa, Hrabičov, Brod, Nová Baňa,
Brehy, Žarnovica, Hliník, Jalná, Ban-
ská Štiavnica, LTŠ-Kysihýbel, Antol

20. Veľký Krtíš Plášťovce, Nová Ves, Slovenské Kľača-
ny, Čeb, Bukovina

21. Lučenec Halič, Lučenec, Fiľakovo, Kalinovo, Di-
vín, Málinec, Poltár, Kokava nad Rima-
vicou

22. Rimavská 
   Sobota

Jesenské, Tornala, Stárňa, Teplý vrch,
Rimavská Sobota, Rimavské Brezovo,
Brádno, Klenovec, Hnúšťa, Tisovec,
Ratková
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Sídlo LHC

23. Poprad Vysoké Tatry, Benkovo, Liptovská Tep-
lička, Spišské Bystré, Hranovnica,
VLM-Kežmarok, Spišská Teplica

24. Spišská 
   Nová Ves

Levoča, Spišské Podhradie, Smižany,
Hrabušice, Spišská Nová Ves, Mlynky,
Nálepkovo, Stará Voda, Smolník, Mní-
šek nad Hnilcom, Gelnica, Margecany,
Krompachy, Spišské Vlachy, Rudňany

25. Podolinec Plávnica, Stará Ľubovňa, Podolinec,
Červený Kláštor, Pieniny

26. Rožňava Muráň, Revúca, Sirk, Jelšava, Brzotín,
Jablonov, Ľadová, Krásnohorske Pod-
hradie, Rožňava, Betliar, Podsúľova,
Nižná Slaná, Dobšiná, Štítnik

27. Košice Bukovec, Čermeľ, Sokol, Medzev, Štós,
Poproč, Jasov, Opátka, Lodina, Kece-
rovské Pekľany, Ruskov, Slanec

Sídlo LHC

28. Prešov Solivar, Kokošovce, Prešov, Sabinov,
Chminianska Nová Ves, Ruské Pekľa-
ny, Lipany, LTŠ-Cemjata

29. Michalovce Veľaty, Sečovce, Veľké Kapušany,
Strážske, Choňkovce, Chemko (MP),
Hlivištia, Remetské Hámre

30. Vranov nad 
   Topľou

Banské, Zamutov, Sedliská, Hanušov-
ce, Turcovce

31. Bardejov Lukov, Hertník, Giraltovce, Komarov,
Kružlov, Bardejov, Zborov

32. Svidník Svidník, Kapišova, Krajná Poľana,
Stropkov, Miňovce, Havaj, Okrúhle

33. Humenné Medzilaborce, Krásny Brod, Výrava,
Nižná Jablonka, Koškovce, Udavské,
Humenné, Stakčín, Poľana, Topoľa,
Zboj, Ulič, Klenová (MPaVž), Snina,
Ubľa, VLM-Kamenica nad Cirocho

510 a 511

511

N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 31. októbra 1991,

ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb.
o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády Českej 

a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991 Zb., nariadenia vlády Českej 
a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 257/1991 Zb. a nariadenia vlády Českej 

a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 341/1991 Zb.

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pod-
ľa § 10 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 156/1989
Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch
v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991

Zb., nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky č. 257/1991 Zb. a nariadenia vlády Českej
a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 341/1991 Zb. sa
mení takto:

V § 4 ods. 1 sa nahrádza slovo „tretí“ slovom „štvrtý“.

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Čalfa v. r.
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