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605 
 

V Y H L Á Š K A 
 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 
 

zo 4. decembra 2008, 
 

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 

v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z. 
 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
podľa § 33 písm. d) zákona č. 382/2004 Z. z. o 
znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov ustanovuje: 
 

Čl. I 
 

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z. 
sa mení takto: 
 

1. V § 3 odsek 8 znie: 
 
„(8) Stanovená výsledná všeobecná hodnota 
podniku a časti podniku sa zaokrúhľuje na celých 
desať eur.“. 
 

2. Skratka slovenskej koruny „Sk“ sa v celom 
texte vyhlášky a v prílohách nahrádza symbolom 
eura „€“. 

 
3. V prílohe č. 1 druhom bode v definíciách 

skratiek PK a VK sa vypúšťajú slová „v slovenských 
korunách“. 

 
4. V prílohe č. 3 časti D bode D.2 v definíciách 

skratky k sa slová „diskontnej sadzby zverejnenej 
Národnou bankou Slovenska“ nahrádzajú slovami 
„základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej 
banky“. 
 

5. V prílohe č. 3 časti E bode E.2 v definícii 
skratky k sa slová „diskontnej sadzby zverejnenej 
Národnou bankou Slovenska“ nahrádzajú slovami 
„základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej 
banky“. 

 
6. V prílohe č. 3 časti E bode E.3.1 sa suma 

„2000,00“ nahrádza sumou „66,39“, suma „800,00“ 
sa nahrádza sumou „26,56“, suma „500,00“ sa 
nahrádza sumou „16,60“, suma „300,00“ sa 
nahrádza sumou „9,96“, suma „200,00“ sa 
nahrádza sumou „6,64“, suma „150,00“ sa 

nahrádza sumou „4,98“, suma „100,00“ sa 
nahrádza sumou „3,32“ a suma „50,00“ sa 
nahrádza sumou „1,66“. 
 

7. V prílohe č. 3 časti E bode E.3.4 sa veta 
„Minimálna základná hodnota 1 hektára lesného 
pozemku je 4 000 Sk“ nahrádza vetou „Minimálna 
základná hodnota 1 hektára lesného pozemku je 
132,76 eura“. 

 
8. V prílohe č. 4 časti A bode A.5 ods. 2 písm. 

a) sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú 
slovom „eurách“. 

 
9. V prílohe č. 4 časti A bode A.19 ods. 1 sa 

slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom 
„eurách“. 

 
10. V prílohe č. 4 časti A bode A.25 písm. c) sa 

slová „celé koruny“ nahrádzajú slovami „50 centov“. 
 
11. V prílohe č. 4 časti A bode A.25 písm. d) sa 

suma „10,-Sk“ nahrádza sumou „50 centov“. 
 

12. V prílohe č. 4 časti A bode A.25 písm. e) sa 
slová „celé koruny“ nahrádzajú slovami „50 centov“ 
a slovo „desaťhaliere“ sa nahrádza slovom „centy“. 
 

13. V prílohe č. 4 časti B bode B.1.2 
v definíciách skratky kCM sa slová „kurzu tejto meny 
podľa NBS“ nahrádzajú slovami „referenčného 
výmenného kurzu tejto meny podľa ECB“. 
 

14. V prílohe č. 4 časti B bode B.1.2 sa skratka 
„NBS“ nahrádza skratkou „ECB“. 
 

15. V prílohe č. 4 časti B bode B.1.10 písm. b) 
druhom bode sa slovo „korunách“ nahrádza slovom 
„eurách“. 
 

16. V prílohe č. 4 časti B bode B.1.11 
v definíciách skratky TH sa slovo „korunách“ 
nahrádza slovom „eurách“. 
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17. V prílohe č. 5 časti B siedmom bode sa 
slová „celé slovenské koruny“ nahrádzajú slovami 
„50 centov“. 

 
18. V prílohe č. 6 časti A dvadsiatom ôsmom 

bode sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú 
slovom „eurách“. 
 

19. V prílohe č. 6. časti A tridsiatom šiestom 
bode sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú 
slovom „eurách“. 
 

20. V prílohe č. 6 časti A tridsiatom siedmom 
bode sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú 
slovom „eurách“. 
 

21. V prílohe č. 6 časti B siedmom bode písm. 
d) prvej vete sa slová „slovenské koruny“ 
nahrádzajú slovom „eurá“, slová „na EUR s kurzom 
platným ku dňu 30. 12. 2001 a následne na 
slovenské koruny kurzom NBS k rozhodnému 
dátumu“ sa nahrádzajú slovami „konverzným 
kurzom ku dňu vstupu tejto krajiny do Európskej 
menovej únie“ a slová „slovenské koruny platným 
kurzom NBS“ sa nahrádzajú slovom „eurá“.  

 

22. V prílohe č. 6 časti B pätnástom bode sa 
slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom 
„eurách“.  

 
23. V prílohe č. 6 časti B sedemnástom bode sa 

slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom 
„eurách“. 

 
24. V prílohe č. 9 druhom odseku sa slová 

„slovenských korunách“ nahrádzajú slovom 
„eurách“ a slová „kurzom Národnej banky 
Slovenska“ sa nahrádzajú slovami „referenčným 
výmenným kurzom Európskej centrálnej banky“. 

 
25. V prílohe č. 10 prvom a druhom bode sa 

slová „kurzom Národnej banky Slovenska“ 
nahrádzajú slovami „referenčným výmenným 
kurzom Európskej centrálnej banky“. 

 
26. V prílohe č. 12 prvom bode treťom odseku 

sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú 
slovom „eurách“ a slová „kurzom Národnej banky 
Slovenska“ sa nahrádzajú slovami „referenčným 
výmenným kurzom Európskej centrálnej banky“. 

 
27. V prílohe č. 14 tabuľka č. I znie: 
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Hodnota faktora polohy sa určí vynásobením celkovej produkcie dreva stanovenej podľa podielu cieľového 
zastúpenia drevín z prílohy č. 14 tabuľky č. III jednotkovou hodnotou sadzby faktora polohy. Priemerná 
približovacia vzdialenosť je vzdialenosť v metroch od stredu lesného pozemku po miesto odvozu. Priemerná 
odvozná vzdialenosť je vzdialenosť v kilometroch z miesta nakladania na odvozný prostriedok po miesto 
spracovania, spotreby alebo expedície surového dreva.“. 
 
29. V prílohe č. 15 tabuľka č. I znie: 
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35. V prílohe č. 16 druhom bode v definíciách 
skratiek PK a VK sa vypúšťajú slová „slovenských 
korunách“. 

Čl. II 
 
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009. 

 
 
 

Štefan Harabin v. r. 
 


