
Príloha vyhlášky č. 522/1991 Zb.

Zmeny a doplnky I. sadzobníka správnych poplatkov

1. V poznámke k I. sadzobníku sa za slová „okresné úrady“ vkladá čiarka a slová „obvodné
úrady“.

2. Poznámky k položke 3 sa dopĺňajú bodom 3., ktorý znie:
„3. Pre územie Slovenskej republiky sa orgánom, pred ktorým sa manželstvo uzaviera,
rozumie stále pracovisko obvodného úradu.“.

3. V položke 5 sa pod písmeno b) za slovo „cudzincov“ dopĺňajú slová „na jeden rok“
a dopĺňa sa písmeno c), ktoré znie:

„c) pre cudzincov na jeden mesiac ....................................................................... Kčs 1500,-“
4. K položke 6 sa pripájajú splnomocnenie a poznámka tohto znenia:

„Splnomocnenie:

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch pri vydaní rybárskeho lístka pre
cudzinca poplatok zníži� na 500,— Kčs.

Poznámka:

Od cudzincov, ktorí majú na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky povolený
trvalý pobyt, sa vyberie poplatok v sadzbách uvedených pre občanov Českej a Slovenskej
Federatívnej Republiky.“.

5. V splnomocnení k položke 8 sa vypúš�ajú slová „pod¾a písmena b)“.
6. Položka 11 sa dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g) o nahliadnutie do živnostenských registrov .................................................... Kčs 50,- 
h) o sprostredkovanie zamestnania v cudzine a vydanie pracovnej zmluvy o za-

mestnaní v cudzine ........................................................................................ Kčs 100,-“.
7. V položke 12 sa vypúš�a písmeno d).
8. Za položku 12 sa pripája položka 12 A, ktorá znie:

„Položka 12 A
Podanie oznámenia o prevádzkovaní digitálnych a svetelných prístrojov a hracích za-
riadení za každý prístroj alebo zariadenie a rok Kčs 1000,-“.

9. Položka 27 znie:
„Položka 27
Overenie:

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise za každý podpis ................................ Kčs 20,-
b) odtlačku úradných pečiatok a úradných podpisov .......................................... Kčs 60,-

Oslobodenie:

Od poplatku pod¾a písmena a) tejto položky je oslobodené overenie podpisu na
listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch
československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného
boja za oslobodenie.“.

10. Položka 28 znie:
„Položka 28
Overenie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných zázna-
mov, registrov, listín a spisov alebo zo súkromných spisov v úradnej úschove za každú
začatú stranu

a) v českom alebo slovenskom jazyku ................................................................. Kčs 20,-
b) v cudzom jazyku ............................................................................................ Kčs 50,-

Oslobodenie:

Oslobodenie uvedené v položke 27 tu platí obdobne.
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Poznámka:

Za overenie pre česko-slovenských štátnych občanov inej národnosti než českej alebo
slovenskej sa vyberie poplatok pod¾a tejto položky vo výške určenej pre český alebo
slovenský jazyk.“.

11. Položka 33 znie:
„Položka 33
Vydanie povolenia:5)

1. na vykonanie jedného alebo obmedzeného počtu prepravných výkonov vo
vnútroštátnej cestnej motorovej doprave pre cudzie potreby za odplatu, ktoré
nie sú živnos�ou ............................................................................................. Kčs 200,-

2. na vykonanie jedného alebo obmedzeného alebo neobmedzeného počtu
prepravných výkonov v určitom časovom období, ktoré je najviac jeden rok pri
doprave nebezpečných vecí ............................................................................ Kčs 1000,-

3. na vykonanie jedného alebo obmedzeného alebo neobmedzeného počtu
prepravných výkonov v určitom časovom období, ktoré je najviac šes� mesiacov
pri doprave osôb cestnými vozidlami určenými pre nákladnú dopravu .......... Kčs 200,-

4. na prevádzkovanie cestnej dopravy česko-slovenským prevádzkovate¾om usku-
točňovanej medzi dvoma miestami ležiacimi na území toho istého cudzieho
štátu ............................................................................................................ Kčs 2000,-

5. na vykonávanie cestnej dopravy zahraničným prevádzkovate¾om uskutočňova-
nej medzi dvoma miestami ležiacimi na území ČSFR ....................................... Kčs 10 000,-

6. na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej dopravy česko-slovenským pre-
vádzkovate¾om, ktoré nie je živnos�ou, na dobu najdlhšie jedného roka jedným
motorovým vozidlom
a) na vykonanie konkrétneho počtu prepráv
  — jednej prepravy ...................................................................................... Kčs 500,-
  — dvoch až piatich prepráv ......................................................................... Kčs 1000,-
b) na vykonanie neobmedzeného počtu prepráv ............................................. Kčs 10 000,-

7. na prevádzkovanie medzinárodnej verejnej pravidelnej hromadnej osobnej
cestnej dopravy zahraničným prevádzkovate¾om ............................................. Kčs 15 000,-

8. na vykonávanie medzinárodnej verejnej nepravidelnej hromadnej osobnej
cestnej dopravy zahraničným prevádzkovate¾om ............................................. Kčs 5000,-

9. na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy zahraničným
prevádzkovate¾om
— vykonanie jednej prepravy jedným motorovým vozidlom ................................. Kčs 15 000,-

Oslobodenie:

Od poplatku pod¾a bodu 1 tejto položky sú oslobodené povolenia na prevádzkovanie
mestskej autobusovej hromadnej dopravy.

Splnomocnenie:

1. Správny orgán môže upusti� od vybratia poplatku, ak ide o prepravu po¾nohospo-
dárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitárnych dôvodov a z dôvodov verejné-
ho záujmu.

2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upusti� alebo sadzbu
poplatku zníži�. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z h¾adiska zabezpečenia
zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok pod¾a tejto položky zvýši� až na
dvojnásobok. Ak ide o vydanie povolenia na prepravu nebezpečných vecí, môže správny
orgán poplatok pod¾a tejto položky zvýši� až na trojnásobok.

5) Zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielate¾stve v znení zákona č. 118/1990 Zb.
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Poznámka:

Za schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla určeného na nákladnú
dopravu na prepravu viac ako 6 osôb v ložnom priestore s vykonaním záznamu do
dokladov sa vyberie poplatok pod¾a položky 18 písmena b).“.
12. V položke 35 sa za slovo „užívanie“ dopĺňa slovo „dia¾nic“.

13. Položka 37 znie:
„Položka 37

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho ro¾níka do evidencie ..... Kčs 150,-
b) Vydanie osvedčenia alebo overenia o spôsobilosti na prevádzkovanie odbornej

činnosti ......................................................................................................... Kčs 200,-
c) Vydanie živnostenského listu .......................................................................... Kčs 1000,-
d) Vydanie koncesnej listiny ............................................................................... Kčs 2000,-

Splnomocnenie:

Správny orgán vyberie poplatok pod¾a písmen a), c) a d) tejto položky vo výške 50 %,
ak ide o zmenu skutočností vedených v evidencii obecného úradu alebo o zmenu
živnostenského listu alebo koncesnej listiny, prípadne o zrušenie živnostenského
oprávnenia alebo ukončenie po¾nohospodárskej výroby, ak o to podnikate¾ alebo
samostatne hospodáriaci ro¾ník požiada.“.

14. Za položku 37 sa pripája položka 37 A, ktorá znie:
„Položka 37 A

a) Overenie platnosti puncovnej značky .............................................................. Kčs 20,-
b) Vydanie rozhodnutia o pridelení výrobnej značky na tovar z drahých kovov ....... Kčs 200,-
c) Vydanie rozhodnutia o zrušení pridelenej výrobnej značky na tovar z drahých

kovov ............................................................................................................ Kčs 40,-
d) Vydanie osvedčenia o zápise klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných

zliatin ............................................................................................................ Kčs 400,-

Poznámka:

Pod¾a tejto položky vyberajú poplatky orgány Puncovných úradov.“.

15. Položka 38 znie:
„Položka 38
Vydanie druhého a ïalšieho rovnopisu vybavenia za každú i len začatú stranu rodného,
sobášneho alebo úmrtného listu alebo odpisu, výpisu alebo písomnej informácie
z úradných kníh, úradných záznamov, registrov, evidencií, listín alebo spisov .............. Kčs 20,-“.

16. Za položku 38 sa pripája položka 38 A, ktorá znie:
„Položka 38 A

a) Vydanie výpisu z evidencie nehnute¾ností alebo z parcelného protokolu, kópie
z pozemkovej mapy evidencie nehnute¾ností alebo z mapy pozemkového ka-
tastra formátu A4, evidenčných údajov o pozemkoch s vyjadrením ich bo-
nitných tried a identifikácie parciel, za každých i len začatých 20 parciel
pozemkovej mapy alebo mapy pozemkového katastra pri identifikácii parciel
v rámci jednej knižnej vložky .......................................................................... Kčs 100,-

b) Vydanie kópie z pozemkovej mapy evidencie nehnute¾ností doplnené o stav
mapy pozemkového katastra za každých i len začatých 20 parciel mapy
pozemkového katastra .................................................................................. Kčs 100,-

c) Poskytnutie časti písomného alebo meračského operátu evidencie nehnu-
te¾ností alebo bývalej pozemkovej knihy na nahliadnutie pre potreby vyhotove-
nia odpisu, výpisu, nákresu alebo získania informácie za každých i len
začatých 20 riadkov písomnej informácie a za každú grafickú alebo ústnu
informáciu............................................................................................... Kčs 50,-

d) Potvrdenie súladu očíslovania parciel geometrického plánu s údajmi evidencie
nehnute¾ností — druhé overenie geometrického plánu za každých 20 i len
začatých parciel ............................................................................................. Kčs 70,-
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Poznámka:

Správny úkon spoplatňovaný pod¾a písmena c) nezahŕňa poskytovanie súradníc
podrobných bodov.“.

17. V položke 39 sa v tretej zarážke vypúš�a za slovom „protokolov“ spojka „a“ a nahrádza
sa čiarkou a za slovo „uznesení“ sa vkladajú slová „a rozhodnutí“...

18. Položka 42 sa dopĺňa o písmeno d), ktoré znie:
„d) za registráciu organizačnej zložky (obchodného zastupite¾stva) zahraničnej

osoby7a) ......................................................................................................... Kčs 10 000,-“.

19. Za položku 42 sa dopĺňajú položky 42 A, 42 B, 42 C, 42 D, 42 E, 42 F, 42 G, 42 H, 42 I,
42 J, 42 K a 42 L, ktoré znejú:
„Položka 42 A

a) Za konanie o návrhu na schválenie kartelovej dohody ..................................... Kčs 5000,-
b) Za konanie o návrhu na povolenie výnimky z neplatnosti kartelovej dohody ..... Kčs 5000,-
c) Za konanie o návrhu na zrušenie alebo obmedzenie výnimky z neplatnosti

kartelovej dohody alebo za konanie o určenie nových podmienok pre trvanie
výnimky ........................................................................................................ Kčs 5000,-

Poznámka:

Poplatníkom pod¾a tejto položky je každý účastník kartelovej dohody.
Položka 42 B
Za konanie o návrhu na schválenie dohody podnikate¾ov o zlúčení ich podnikov (fúzia) ..... Kčs 25 000,-

Poznámka:

Poplatníkom pod¾a tejto položky je každý účastník dohody.

Položka 42 C
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Českého úradu pre hospodársku sú�až alebo
Slovenského protimonopolného úradu ........................................................................... Kčs 2000,-

Položka 42 D
Vydanie výpisu z kartelového registra za každú i len začatú stranu ............................... Kčs 50,-

Položka 42 E
Vydanie alebo rozšírenie platnosti medzinárodného preukazu spôsobilosti na vedenie
rekreačného plavidla pre plavbu na mori ....................................................................... Kčs 200,-

Položka 42 F
Vydanie alebo predĺženie platnosti medzinárodného osvedčenia pre rekreačné plavidlá
pre plavbu na mori
 — do 5 m dĺžky včítane .................................................................................................. Kčs 200,-
 — nad 5 m dĺžky ........................................................................................................... Kčs 400,-

Poznámka:

Správny úkon spoplatňovaný pod¾a tejto položky zahŕňa i zapísanie plavidla do
evidencie a overenie technickej spôsobilosti plavidla.

Položka 42 G
a) Vydanie alebo rozšírenie platnosti preukazu spôsobilosti vodcu malého plavidla Kčs 100,-
b) Vydanie alebo rozšírenie platnosti medzinárodného preukazu spôsobilosti na

vedenie rekreačného plavidla vo vnútrozemskej plavbe alebo medzinárodného
osvedčenia pre rekreačné plavidlá pre vnútrozemskú plavbu .......................... Kčs 50,-

7a) Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov.

Čiastka 100 Zbierka zákonov č. 522/1991 Strana 2619



Položka 42 H

Vydanie alebo predĺženie platnosti lodného osvedčenia pre plavidlá vo vnútrozemskej
plavbe

a) malé plavidlá do dĺžky 5 m včítane bez motora ................................................ Kčs 100,-
s motorom ..................................................................................................... Kčs 200,-

b) nad dĺžku 5 m
bez motora .................................................................................................... Kčs 300,-
s motorom ..................................................................................................... Kčs 400,-

c) prievozné plavidlá .......................................................................................... Kčs 400,-
d) ostatné plavidlá alebo plávajúce zariadenia

s výtlakom nad 15 t ....................................................................................... Kčs 500,-
do výtlaku 15 t včítane .................................................................................... Kčs 300,-

Poznámky:

1. Správny úkon spoplatňovaný pod¾a tejto položky zahŕňa i zapísanie plavidla alebo
plávajúceho zariadenia do evidencie a overenie technickej spôsobilosti.

2. Správny orgán môže zvýši� poplatok až na trojnásobok, ak plavidlo podliehajúce
evidencii nebolo prihlásené včas.

Položka 42 I
a) Schválenie technickej dokumentácie pre individuálnu stavbu jedného malého

plavidla a povolenie na stavbu tohto plavidla .................................................. Kčs 400,-
b) Schválenie typovej dokumentácie určenej na opakované použitie pri indivi-

duálnych stavbách malých plavidiel ............................................................... Kčs 600,-
c) Povolenie na individuálnu stavbu malého plavidla pod¾a typovej dokumentácie ..... Kčs 100,-
d) Vydanie preukazu spôsobilosti typu malého plavidla ....................................... Kčs 600,-
e) Schválenie dokumentácie pre stavbu ostatných plavidiel alebo plávajúcich

zariadení
 — s výtlakom nad 15 t ................................................................................... Kčs 800,-
 — do výtlaku 15 t včítane ............................................................................... Kčs 400,-

Splnomocnenie:

Za dodatočné vydanie dokladov spoplatňovaných pod¾a tejto položky môže správny
orgán zvýši� poplatok až na trojnásobok.

Položka 42 J
Vystavenie osobitného povolenia na plavbu ................................................................... Kčs 400,- 

Oslobodenie:

Od poplatku je oslobodené vydanie osobitného povolenia na skúšobnú plavbu.

Položka 42 K
Zápis zmeny prevádzkovate¾a plavidla ........................................................................... Kčs 200,- 

Položka 42 L
Za vydanie alebo predĺženie cejchového preukazu pre plavidlo
 — určené na prepravu nákladov ................................................................................... Kčs 1000,- 
 — neurčené na prepravu nákladov ............................................................................... Kčs 500,-“.
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Zmeny a doplnky II. sadzobníka správnych poplatkov

1. V položke 43 písmene e) sa vypúš�ajú za slovom „objektov“ čiarka a slová „ak sú
stavebníkmi organizácie“.

2. Položka 44 znie:
„Položka 44
Vydanie náhradného povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej dopravy pre
zahraničného prevádzkovate¾a8) .................................................................................... Kčs 15 000,-

Splnomocnenie:

Orgán colnej správy môže na základe vzájomnosti upusti� od vybratia poplatku alebo
zníži� sadzbu poplatku, prípadne z dôvodu zabezpečenia zásad dopravnej politiky
zvýši� sadzbu poplatku až na dvojnásobok.

3. Položky 46 až 53 sa z II. sadzobníka vypúš�ajú.

4. V položke 54 písmene b) sa dopĺňajú slová „a námorného dôstojníka“. 

5. V položke 55 sa vypúš�a písmeno c).

6. V položke 56 písmeno b) znie:
„b)Vydanie súhlasu na správu, vlastníctvo, užívanie a na prevádzku civilných

lietadiel alebo súhlasu na lietanie s civilným lietadlom .................................... Kčs 1000,-“.

7. V položke 60 písmene b) sa vypúš�ajú za slovom „Vydanie“ čiarka a slovo „predĺženie“.

8. V položke 60 sa za písmeno b) dopĺňa písmeno c), ktoré znie:
„c) Predĺženie osvedčenia o letovej spôsobilosti pre:

— balóny ......................................................................................................... Kčs 100,- 
— klzáky ......................................................................................................... Kčs 300,- 
— motorizované klzáky a ultra¾ahké lietadlá ..................................................... Kčs 350,- 
— lietadlá do 5700 kg ...................................................................................... Kčs 700,- 
— lietadlá nad 5700 kg .................................................................................... Kčs 1500,-“.

9. V položke 62 písmene d) sa sadzba „0,2 %“ nahrádza sadzbou „0,5 %“ a vypúš�a sa
písmeno e).

10. V položke 62 sa za písmeno g) dopĺňajú písmená h), i), j) a k), ktoré znejú:
„h)Za úradné povolenie na uskutočňovanie zahraničnoobchodnej činnosti (do-

vozné licencie) ................................................................................................ Kčs 500,- 
i) Za úradné povolenie na uskutočňovanie zahraničnoobchodnej činnosti (vý-

vozné licencie) v rámci autolimitačných dohôd uzatvorených na medzivládnej
úrovni ........................................................................................................... Kčs 500,- 

j) Za udelenie pracovného povolenia česko-slovenskej osobe do zahraničia v rámci
zmluvy o dielo ................................................................................................ 0,1 %

z hodnoty
kontraktu

k) Za udelenie povolenia na dovoz alebo vývoz kontrolovaného tovaru10) ................. Kčs 500,-“

11. V splnomocnení k položke 68 sa na konci vety vypúš�a bodka a pripájajú sa slová „alebo
ak sa vydáva cestovný doklad urýchlene na výslovnú žiados� poplatníka.“.

12. V položke 69 písmeno b) znie:
„b)Predĺženie platnosti preukazu Povolenie na pobyt ............................................ Kčs 100,-“.

 8) § 39 ods. 4 zákona č. 68/1979 Zb.
10) Zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole.
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13. V položke 70 sa za písmeno c) dopĺňa písmeno d), ktoré znie:
„d)Overenie pozvania cudzinca do ČSFR .............................................................. Kčs 100,-“.

14. V položke 75 písmeno a) a v položke 76 písmeno a) sa sadzba „300 %“ nahrádza sadzbou
„150 %“.

15. Položka 78 znie:
„Položka 78
Vydanie osvedčenia o pôvode tovaru vrátane overenia, že vyvážaný tovar je tuzemského
pôvodu .......................................................................................................................... Kčs 50,- 

Poznámka:

Poplatok pod¾a tejto položky vyberajú orgány colnej správy. Doklady sú určené na
konanie colných orgánov v cudzine.“.

16. V položke 80 sa horná hranica sadzby „Kčs 5000,-“ nahrádza sadzbou „Kčs 8000,-“.

17. V položke 95 sa za písmeno b) dopĺňajú písmená c), d) a e), ktoré znejú:
„c) Predĺženie platnosti alebo vykonanie zmien v cestovnom pase ......................... Kčs 150,- 
d) Predĺženie platnosti alebo vykonanie zmien v cestovnom preukaze (náhradnom

cestovnom doklade) na cestu do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
a spä� ............................................................................................................ Kčs 50,- 

e) Vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov človeka ..... Kčs 100,-“.

18. Za poznámku k položke 118 sa pripájajú položky 118 A, 118 B, 118 C a 118 D, ktoré
znejú:

„Položka 118 A
Podanie prihlášky topografie polovodičových výrobkov .................................................. Kčs 3000,- “

Položka 118 B
Návrh na výmaz topografie polovodičových výrobkov z registra ..................................... Kčs 2500,- 

Položka 118 C
Žiados�
— o zápis zmeny mena, priezviska — názvu, bydliska (sídla) prihlasovate¾a, majite¾a
topografie polovodičových výrobkov alebo jeho zástupcu ................................................ Kčs 100,- 
— o zápis prevodu na iného majite¾a ................................................................................. Kčs 200,- 
— o zápis licencie do registra ........................................................................................... Kčs 100,- 
— o nútenú licenciu na topografiu polovodičových výrobkov ............................................ Kčs 2000,- 

Položka 118 D
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Federálneho úradu pre vynálezy Kčs 300,- 

Poznámka:

Podmienkou prerokovania rozkladu je mimo poplatku zaplateného pod¾a tejto
položky i zloženie kaucie vo výške 2500,— Kčs, ktorá sa v plnej výške vráti, ak je
podanie rozkladu oprávnené.„.
19. Za položku 120 sa pripájajú položky 121, 122, 123 a 124, ktoré znejú:

„Položka 121
a) Za konanie o návrhu na schválenie kartelovej dohody ..................................... Kčs 5000,- 
b) Za konanie o návrhu na povolenie výnimky z neplatnosti kartelovej dohody ..... Kčs 5000,- 
c) Za konanie o návrhu na zrušenie alebo obmedzenie výnimky z neplatnosti

kartelovej dohody alebo za konanie o určení nových podmienok pre trvanie
výnimky ........................................................................................................ Kčs 5000,- 

Poznámka:

Poplatníkom pod¾a tejto položky je každý účastník kartelovej dohody.
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Položka 122
Za konanie o návrhu na schválenie dohody podnikate¾ov o zlúčení ich podnikov
(fúzie) ............................................................................................................................ Kčs 25 000,-

Poznámka:

Poplatníkom pod¾a tejto položky je každý účastník dohody.

Položka 123
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Federálneho úradu pre hospodársku sú�až ............. Kčs 2000,- 

Položka 124
Vydanie výpisu z kartelového registra za každú i začatú stranu ...................................... Kčs 50,-“.

523

V Y H L Á Š K A
Federálneho ministerstva financií

zo 6. decembra 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky
č. 154/1991 Zb., vyhlášky č. 234/1991 Zb. a vyhlášky č. 396/1991 Zb.

Federálne ministerstvo financií pod¾a § 58 zá-
kona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych
ústredných orgánov štátnej správy v znení zákona
č. 297/1990 Zb. v rozsahu splnomocnenia daného
uznesením vlády Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky č. 852 z 3. decembra 1990 po dohode
s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu,
Federálnym ministerstvom pre strategické plánova-
nie a Štátnou bankou česko-slovenskou ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií
č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlá-
šok č. 154/1991 Zb., č. 234/1991 Zb. a č.
396/1991 Zb. sa dopĺňa takto:

V  § 1 ods. 1 sa za slová „osobných potrieb“
dopĺňajú slová „, ktorého colná hodnota je vyššia
ako 3000,— Kčs.“.

Čl. II

Odpúš�a sa dovozná prirážka na tovar dodaný
v zásielkach v čase od 7. decembra 1991 do na-
dobudnutia účinnosti tejto vyhlášky, ktorého colná
hodnota neprekročila 3000,— Kčs.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnos� dňom vyhlá-
senia.

Minister:

Ing. Klaus CSc. v. r.

524

V Y H L Á Š K A
Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 29. novembra 1991

o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej
republiky pod¾a § 239b Zákonníka práce (úplné
znenie č. 167/1991 Zb.) ustanovuje:

§ 1

Táto vyhláška upravuje odmeňovanie pracovní-
kov, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd
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