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610
ZÁKON
z 26. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti
bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení
niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. 110/2003 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov
o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989
a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. 110/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 10 odsek 5 znie:
„(5) Členovia správnej rady a dozornej rady majú nárok na úhradu nákladov spojených s činnosťou v týchto orgánoch podľa osobitných predpisov.2a) Predsedovi
správnej rady a predsedovi dozornej rady patrí za výkon funkcie mesačne odmena vo výške trojnásobku
priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca
v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok
predchádzajúci roku, v ktorom sa im má odmena vyplácať. Okrem odmeny patrí predsedovi správnej rady

a podpredsedovi správnej rady príplatok, ktorého výšku určuje správna rada. Ostatným členom správnej
rady a dozornej rady patrí za výkon funkcie mesačne
odmena vo výške dvojnásobku priemernej mesačnej
nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku,
v ktorom sa im má odmena vyplácať. Náklady spojené
s výkonom funkcie v správnej rade sa uhrádzajú z rozpočtu ústavu.“.
2. V § 14 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Funkčné obdobie členov dozornej rady je šesťročné.“.
3. § 29 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Členovi dozornej rady, ktorý vykonáva funkciu
člena dozornej rady k 1. decembru 2004, skončí sa
funkčné obdobie uplynutím šiestich rokov od jeho zvolenia alebo vymenovania.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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