
(5) Uložením pokuty nie sú dotknuté ustanovenia
osobitných predpisov o náhrade škody.

(6) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky.

§ 46
(1) Porušenie povinnosti mlčanlivosti pod¾a § 38

ods. 1 alebo povinnosti vykona� opatrenia na ochranu
individuálnych údajov pred ich zneužitím pod¾a § 38
ods. 2 a § 49 je priestupkom, za ktorý možno uloži�
pokutu až do výšky 50 000 Kčs. Tým nie sú dotknuté
ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody.

(2) Priestupky pod¾a odseku 1 a priestupky pod¾a
zákona Federálneho zhromaždenia o štátnej šta-
tistike prejednávajú obvodné a okresné úrady10)
pod¾a ustanovení osobitného predpisu.11)

(3) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky

J  E  D  E  N  Á  S  T  A    Č  A  S  Ť

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 47

(1) Štátne štatistické zis�ovania schválené pred
dňom účinnosti tohto zákona, ktoré sa dokončia
alebo vykonajú za jeho účinnosti, sa považujú za
štátne štatistické zis�ovania schválené pod¾a tohto
zákona.

(2) V roku 1992 môže Slovenský štatistický úrad
urči� termín na predloženie požiadaviek a návrhov
súvisiacich s vypracovaním programov štátnych
štatistických zis�ovaní odchylne od ustanovenia
§ 22 písm. a).

§ 48

Ustanovenia tohto zákona a ïalších všeobecne
záväzných právnych predpisov o ochrane indivi-
duálnych údajov sa vz�ahujú aj na individuálne

údaje získané zo štatistických zis�ovaní pred dňom
účinnosti tohto zákona.

§ 49

Slovenský štatistický úrad môže všeobecne zá-
väzným právnym predpisom podrobnejšie upravi�
povinnosti pri ochrane individuálnych údajov uve-
dené v § 38 ods. 2.

§ 50

Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb.
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov, štátnej správy Slovenskej republiky sa
mení a dopĺňa takto:

V § 21 ods. 1 sa slová „sociálno-ekonomické
informácie“ nahrádzajú slovami „oblas� štátnej šta-
tistiky“.

§ 51

Zrušujú sa
1. Zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1992 Zb.

o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky
v oblasti sociálno-ekonomických informácií
v znení zákona Slovenskej národnej rady č.
175/1989 Zb. a zákona Slovenskej národnej
rady č. 82/1991 Zb.

2. Vyhláška ministerstva obchodu Slovenskej so-
cialistickej republiky č. 100/1982 Zb., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slo-
venskej národnej rady č. 130/1981 Zb.
o vnútornom obchode, v znení vyhlášky Mi-
nisterstva obchodu a cestovného ruchu Slo-
venskej socialistickej republiky č. 164/1988 Zb.
a zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1990 Zb.

§ 52

Tento zákon nadobúda účinnos� dňom vyhláse-
nia.

F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.

Príloha zákona SNR č. 322/1992 Zb.

Územné obvody oblastných správ

1. Územný obvod Oblastnej správy Slovenského
štatistického úradu v Bratislave tvoria okresy Bra-
tislava-vidiek, Dunajská Streda, Galanta, Ko-
márno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Senica, Topo¾ča-
ny, Trenčín a Trnava.

2. Územný obvod Oblastnej správy Slovenského
štatistického úradu v Banskej Bystrici tvoria okre-
sy Banská Bystrica, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský
Mikuláš, Lučenec, Martin, Považská Bystrica, Prie-

vidza, Rimavská Sobota, Ve¾ký Krtíš, Zvolen, Žiar
nad Hronom a Žilina.

3. Územný obvod Oblastnej správy Slovenského
štatistického úradu v Košiciach tvoria okresy
Bardejov, Humenné, Košice-vidiek, Košice-mesto,
Michalovce, Poprad, Prešov, Rožava, Spišská Nová
Ves, Stará ¼ubovňa, Svidník, Trebišov a Vranov
nad Top¾ou.

9) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
10) Zákon Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy v znení zákona SNR č. 295/1992 Zb.
11) Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
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(5) UloŁením pokuty nie sú dotknuté ustanoveniaosobitných predpisov o náhrade Łkody.(6) Výnosy z pokút sú príjmom Łtátneho rozpoètuSlovenskej republiky.§ 46(1)  PoruŁenie  povinnosti  mlèanlivosti  pod¾a  §  38ods. 1 alebo povinnosti vykonaŁ opatrenia na ochranuindividuálnych údajov pred ich zneuŁitím pod¾a § 38ods. 2 a § 49 je priestupkom, za ktorý moŁno uloŁiŁpokutu aŁ do výŁky 50 000 Kès. Tým nie sú dotknutéustanovenia osobitných predpisov o náhrade Łkody.(2) Priestupky pod¾a odseku 1 a priestupky pod¾azákona  Federálneho  zhromaŁdenia  o  Łtátnej  Łta-tistike  prejednávajú  obvodné  a  okresné  úrady10)pod¾a ustanovení osobitného predpisu.11)(3) Výnosy z pokút sú príjmom Łtátneho rozpoètuSlovenskej republikyJ E D E N Á S T A   È A S ŁPRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA§ 47(1)  Łtátne  Łtatistické  zisŁovania  schválené  preddòom  úèinnosti  tohto  zákona,  ktoré  sa  dokonèiaalebo vykonajú za jeho úèinnosti, sa povaŁujú zaŁtátne Łtatistické zisŁovania schválené pod¾a tohtozákona.(2) V roku 1992 môŁe Slovenský Łtatistický úradurèiŁ termín na predloŁenie poŁiadaviek a návrhovsúvisiacich  s  vypracovaním  programov  ŁtátnychŁtatistických  zisŁovaní  odchylne  od  ustanovenia§ 22 písm. a).§ 48Ustanovenia  tohto  zákona  a  ïalŁích  vŁeobecnezáväzných  právnych  predpisov  o  ochrane  indivi-duálnych  údajov  sa  vzŁahujú  aj  na  individuálneúdaje získané zo Łtatistických zisŁovaní pred dòomúèinnosti tohto zákona.§ 49Slovenský  Łtatistický  úrad  môŁe  vŁeobecne  zá-väzným právnym predpisom podrobnejŁie upraviŁpovinnosti pri ochrane individuálnych údajov uve-dené v § 38 ods. 2.§ 50Zákon Slovenskej národnej rady è. 347/1990 Zb.o organizácii ministerstiev a ostatných ústrednýchorgánov,  Łtátnej  správy  Slovenskej  republiky  samení a dopåòa takto:V  §  21  ods.  1  sa  slová  Łsociálno-ekonomickéinformácieŁ nahrádzajú slovami ŁoblasŁ Łtátnej Łta-tistikyŁ.§ 51ZruŁujú sa1. Zákon Slovenskej národnej rady è. 41/1992 Zb.o  pôsobnosti  orgánov  Slovenskej  republikyv  oblasti  sociálno-ekonomických  informáciív  znení  zákona  Slovenskej  národnej  rady  è.175/1989  Zb.  a  zákona  Slovenskej  národnejrady è. 82/1991 Zb.2. VyhláŁka ministerstva obchodu Slovenskej so-cialistickej  republiky  è.  100/1982  Zb.,  ktorousa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slo-venskej  národnej  rady  è.  130/1981  Zb.o  vnútornom  obchode,  v  znení  vyhláŁky  Mi-nisterstva  obchodu  a  cestovného  ruchu  Slo-venskej socialistickej republiky è. 164/1988 Zb.a zákona Slovenskej národnej rady è. 130/1990 Zb.§ 52Tento zákon nadobúda úèinnosŁ dòom vyhláse-nia.F. MikloŁko v. r.J. Èarnogurský v. r.
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9) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).10) Zákon Slovenskej národnej rady è. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej Łtátnej správy v znení zákona SNR è. 295/1992 Zb.11) Zákon SNR è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR è. 524/1990 Zb.
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