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RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt
1. Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2. Mínithe.

3. Aisghairm agus cúlghairm.

4. Caiteachais.

CUID 2

Bord Ospidéal Naomh Lúcás a Dhíscaoileadh

5. An Bord a dhíscaoileadh.

6. Talamh agus maoin eile de chuid an Bhoird.

7. Cearta agus dliteanais an Bhoird a aistriú.

8. Conarthaí arna ndéanamh ag an mBord a bhuanú.

9. Imeachtaí dlíthiúla atá ar feitheamh.

10. Comhaltaí d’fhoireann an Bhoird a aistriú.

11. Taifid an Bhoird.

12. Cuntais chríochnaitheacha an Bhoird.

13. Tuarascáil chríochnaitheach an Bhoird.

CUID 3

Ilghnéitheach

14. Leasú ar an Acht Sláinte (Tithe Banaltrais) 1990.

15. Leasú ar alt 55 den Acht Sláinte 2007.
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16. Leasú ar Acht na Lia-Chleachtóirí 2007.

17. Leasú ar an Acht fán Scéim um Thacaíocht Tithe
Banaltrais 2009.
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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE BORD
OSPIDÉAL NAOMH LÚCÁS A DHÍSCAOILEADH; DO
LEASÚ AN ACHTA SLÁINTE (TITHE BANALTRAIS)
1990, AN ACHTA SLÁINTE 2007, ACHT NA LIA-
CHLEACHTÓIRÍ 2007 AGUS AN ACHTA FÁN SCÉIM UM
THACAÍOCHT TITHE BANALTRAIS 2009;
D’AISGHAIRM ALT 44 DEN ACHT SLÁINTE 1947 AGUS
ALT 36(2) DEN ACHT SLÁINTE 1953; AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[9 Iúil, 2010]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha) 2010
a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo (seachas ailt 3(1), 14, 15, 16 agus 17(a))
i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire le hordú nó le
horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe
agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch
éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Bord” Bord Ospidéal Naomh Lúcás;

ciallaíonn “Feidhmeannacht” Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte;

ciallaíonn “Aire” an tAire Sláinte agus Leanaí.

3.—(1) Aisghairtear alt 44 den Acht Sláinte 1947 agus alt 36(2)
den Acht Sláinte 1953.

(2) Cúlghairtear an tOrdú um Bord Ospidéal Naomh Lúcás
(Bunú) 1999 (I.R. Uimh. 253 de 1999).
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tosach feidhme.

Mínithe.

Aisghairm agus
cúlghairm.
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Caiteachais.

An Bord a
dhíscaoileadh.

Talamh agus maoin
eile de chuid an
Bhoird.

Cearta agus
dliteanais an Bhoird
a aistriú.
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4.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais, as airgead
a sholáthróidh an tOireachtas.

CUID 2

Bord Ospidéal Naomh Lúcás a Dhíscaoileadh

5.—Díscaoiltear an Bord.

6.—(1) An talamh uile a bhí dílsithe, díreach roimh thosach
feidhme na Coda seo, don Bhord agus gach ceart, gach cumhacht
agus gach pribhléid a bhaineann nó a ghabhann leis an talamh sin,
beidh siad, ar an tosach feidhme sin, arna ndílsiú, gan aon tíolacas,
aistriú ná sannadh, don Fheidhmeannacht i leith an eastáit nó an
leasa go léir ar ina leith a dílsíodh don Bhord é ach faoi réir na
n-iontaobhas agus na gcothromas go léir a dhéanann difear don
talamh sin agus atá ar marthain agus inchomhlíonta.

(2) An mhaoin uile seachas talamh (lena n-áirítear ábhair i
gcaingean) arbh í, díreach roimh thosach feidhme na Coda seo,
maoin an Bhoird í, beidh sí, ar an tosach feidhme sin agus gan aon
aistriú ná sannadh, arna dílsiú don Fheidhmeannacht.

(3) Gach ábhar i gcaingean a aistrítear le fo-alt (2), féadfaidh an
Fheidhmeannacht, tar éis thosach feidhme na Coda seo agus dá éis,
agairt a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú, ina
hainm féin agus ní gá don Fheidhmeannacht fógra faoin aistriú a
dhéanfar leis an bhfo-alt sin a thabhairt do dhuine atá faoi cheangal
ag aon ábhar i gcaingean den sórt sin.

(4) Aon airgead, stoic, scaireanna nó urrúis a aistrítear chuig an
bhFeidhmeannacht le fo-alt (2) a bheidh, díreach roimh thosach
feidhme na Coda seo, in ainm an Bhoird, déanfar, ar iarratas ón
bhFeidhmeannacht, iad a aistriú isteach ina hainm.

(5) Faoi réir fho-alt (6), úsáidfidh an Fheidhmeannacht an talamh
a dhílseofar di leis an alt seo chun seirbhísí sláinte agus seirbhísí
sóisialta pearsanta de réir bhrí an Achta Sláinte 2004 a sheachadadh.

(6) D’ainneoin alt 89(1) (arna leasú le halt 75 den Acht Sláinte
2004, agus le Sceideal 6 a ghabhann leis an Acht sin) den Acht
Sláinte 1947, ní ceadmhach don Fheidhmeannacht aon talamh a
bheidh dílsithe di leis an alt seo a dhíol, a mhalartú, a ligean ná a
dhiúscairt ar shlí eile, gan toiliú an Aire.

7.—(1) Gach ceart agus dliteanas de chuid an Bhoird a eascróidh
de bhua aon chonartha nó gealltanais (sainráite nó intuigthe) a rinne
an Bord roimh thosach feidhme na Coda seo, beidh sé, ar an tosach
feidhme sin, arna aistriú chuig an Údarás.

(2) Gach ceart agus dliteanas a aistrítear le fo-alt (1) chuig an
bhFeidhmeannacht, féadfaidh an Fheidhmeannacht, ar an aistriú nó
dá éis, agairt a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú,
nó féadfar an céanna a dhéanamh i gcoinne na Feidhmeannachta,
ina hainm agus ní gá don Fheidhmeannacht fógra faoin aistriú sin a
thabhairt do dhuine a n-aistrítear ceart nó dliteanas dá chuid nó dá
cuid leis an bhfo-alt sin.
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8.—Gach conradh nó comhaontú arna dhéanamh idir an Bord, nó
aon iontaobhaí nó gníomhaire dá chuid ag gníomhú dó nó di thar a
cheann, agus aon duine eile, agus a bheidh i bhfeidhm roimh thosach
feidhme na Coda seo, leanfaidh sé i bhfeidhm agus forléireofar é
agus beidh éifeacht leis amhail is dá gcuirfí ainm na
Feidhmeannachta sa chéanna in ionad ainm an Bhoird nó, de réir
mar is cuí, in ionad ainm a iontaobhaí nó a ghníomhaire, agus beidh
sé infhorfheidhmithe ag an bhFeidhmeannacht nó ina coinne.

9.—Más rud é, díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, go
mbeidh aon imeachtaí dlíthiúla ar páirtí iontu an Bord, ar feitheamh,
cuirfear ainm na Feidhmeannachta in ionad ainm an Bhoird sna
himeachtaí agus ní rachaidh na himeachtaí ar ceal mar gheall ar an
gcur in ionad.

10.—(1) Gach duine atá, díreach roimh thosach feidhme na Coda
seo, ina chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann an Bhoird, aistreofar
é nó í, ar an tosach feidhme sin, chuig an bhFeidhmeannacht agus
tiocfaidh sé nó sí chun bheith ina fhostaí nó ina fostaí den
Fheidhmeannacht.

(2) Ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann arna
chaibidil le haon cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta
lena mbaineann, aon duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1) ní lú tairbhe
dó nó di, ar thosach feidhme na Coda seo, na téarmaí agus na
coinníollacha seirbhíse (lena n-áirítear téarmaí agus coinníollacha i
ndáil le seilbh oifige) nó luacha saothair a gcuirfear é nó í faoina
réir ná na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse (lena n-áirítear
coinníollacha i ndáil le seilbh oifige) nó luacha saothair a raibh sé nó
sí faoina réir díreach roimh an tosach feidhme sin.

(3) An tseirbhís a thug duine roimhe sin, is duine a aistrítear faoi
fho-alt (1), beidh sí ináirithe chun críocha na nithe seo a leanas, ach
faoi réir na n-eisceachtaí nó an eisiata iontu:

(a) na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967 go 2007;

(b) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair
Pháirtaimseartha) 2001;

(c) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma
Shocraithe) 2003;

(d) an tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997;

(e) na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis) 1994
agus 2001;

(f) na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta
1973 go 2005;

(g) na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2007;

(h) na hAchtanna um Chosaint Mháithreachais 1994 agus
2004;

(i) na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí 1998 agus
2006;

(j) na hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch 1995 agus 2005;

5

Cd.2

Conarthaí arna
ndéanamh ag an
mBord a bhuanú.

Imeachtaí dlíthiúla
atá ar feitheamh.

Comhaltaí
d’fhoireann an
Bhoird a aistriú.
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(k) an tAcht um Shaoire Cúramóra 2001.

(4) Aon sochair aoisliúntais a dhámhfar do dhuine nó i leith duine
a aistreofar faoi fho-alt (1), agus na téarmaí agus na coinníollacha a
bhaineann leis na sochair sin, ní lú fabhar iad ná na sochair
aoisliúntais agus na téarmaí agus na coinníollacha is infheidhme
maidir leis an duine nó ina leith díreach roimh thosach feidhme na
Coda seo.

(5) Na híocaíochtaí pinsin agus dliteanais aoisliúntais eile de chuid
an Bhoird i leith a chuid iarchomhaltaí foirne, tiocfaidh siad, ar
thosach feidhme na Coda seo, chun bheith ina ndliteanais de chuid
na Feidhmeannachta.

(6) Aon duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1), beidh sé nó sí faoi réir
na nAchtanna Sláinte 1947 go 2009 agus beidh sé nó sí fostaithe de
réir na nAchtanna céanna.

(7) San alt seo—

folaíonn “comhalta d’fhoireann an Bhoird” oifigeach nó seirbhíseach
don Bhord;

ciallaíonn “ceardchumann nó comhlachas foirne aitheanta”
ceardchumann nó comhlachas foirne atá aitheanta ag an
bhFeidhmeannacht chun críocha caibidlí a bhaineann le luach
saothair, coinníollacha fostaíochta nó dálaí oibre na ndaoine lena
mbaineann.

11.—Gach taifead a bheidh ina sheilbh ag an mBord díreach roimh
thosach feidhme na Coda seo, beidh sé, ar an tosach feidhme sin,
arna aistriú chuig an bhFeidhmeannacht agus measfar, ar an tosach
feidhme sin agus dá éis, é a bheith i seilbh na Feidhmeannachta.

12.—(1) A luaithe is féidir, ach ní breis is aon bhliain amháin, tar
éis thosach feidhme na Coda seo, cuirfidh an Fheidhmeannacht faoi
deara cuntais chríochnaitheacha a ullmhú i leith bhliain airgeadais
an Bhoird nó i leith cuid de bhliain airgeadais an Bhoird dar críoch
tráth díreach roimh an tosach feidhme sin.

(2) Déanfaidh an Fheidhmeannacht a luaithe is féidir cuntais arna
n-ullmhú de bhun an fho-ailt seo a chur faoi bhráid an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh, agus, díreach tar éis
an iniúchta, déanfar cóip de na cuntais arna n-iniúchadh amhlaidh
agus cóip de thuarascáil an Reachtaire Cuntas agus Ciste orthu a
thíolacadh don Aire agus cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna den
chéanna a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

13.—A luaithe is féidir, ach ní breis is aon bhliain amháin, tar éis
thosach feidhme na Coda seo, cuirfidh an Fheidhmeannacht faoi
deara tuarascáil chríochnaitheach a ullmhú i leith ghníomhaíochtaí
an Bhoird agus tabharfaidh sí don Aire í i leith na tréimhse nárbh
ábhar do thuarascáil chun an Aire cheana í agus dar críoch tráth
díreach roimh thosach feidhme na Coda seo.
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CUID 3

Ilghnéitheach

14.—Leasaítear an tAcht Sláinte (Tithe Altranais) 1990—

(a) in alt 2(3) (a cuireadh isteach le halt 2(b) den Acht Sláinte
(Tithe Altranais) (Leasú) 2007), trí “mura bhfuil an
t-áitreabh cláraithe faoin Acht Sláinte 2007 mar lárionad
ainmnithe de réir bhrí an Achta sin nó mura áitreabh é
ina bhfuil duine ag seoladh gnó tí banaltrais de bhun alt
69 den Acht sin” a chur in ionad “mura teach banaltrais
cláraithe é an t-áitreabh”,

agus

(b) i bhfo-alt (1) d’alt 7 (a cuireadh isteach le halt 3 den Acht
Sláinte (Tithe Banaltrais) (Leasú) 2007), tríd an míniú
seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “teach
banaltrais”:

“folaíonn ‘teach banaltrais’—

(a) áitreabh dá dtagraítear in alt 2(1)(h), agus

(b) teach banaltrais i dTuaisceart Éireann atá
cláraithe faoin dlí úd de chuid Thuaisceart
Éireann, nó faoin dlí úd is infheidhme maidir
le Tuaisceart Éireann, atá coibhéiseach leis an
Acht Sláinte 2007;”.

15.—Leasaítear alt 55 den Acht Sláinte 2007—

(a) i bhfo-alt (3), trí “Faoi réir fho-alt (4), ní bheidh éifeacht
le cinneadh dá dtagraítear i bhfo-alt (1)” a chur in ionad
“Maidir le cinneadh dá dtagraítear i bhfo-alt (1) ní bheidh
éifeacht leis”,

agus

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur leis:

“(4) Más rud é maidir leis an iarratasóir nó leis an
soláthraí cláraithe—

(a) go gcuirfidh sé nó sí in iúl i scríbhinn don
phríomhchigire go nglacann an t-iarratasóir nó
an soláthraí cláraithe, de réir mar a bheidh, leis
an gcinneadh lena mbaineann ag an
bpríomhchigire agus nach bhfuil beartaithe
aige nó aici achomharc a dhéanamh i gcoinne
an chinnidh sin chun na Cúirte Dúiche, agus

(b) go n-iarrfaidh sé nó sí ar an bpríomhchigire i
scríbhinn éifeacht a thabhairt don chinneadh
lena mbaineann dáta is luaithe ná an dáta a
shonraítear i bhfo-alt (3)(a),

beidh éifeacht leis an gcinneadh sin cibé dáta, is luaithe
ná deireadh tréimhse 28 lá tar éis don iarratasóir nó don
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soláthraí cláraithe, de réir mar a bheidh, a bhaineann le
fógra i scríbhinn a fháil faoin alt seo agus a chinnfidh an
príomhchigire.

(5) D’ainneoin alt 57, ní ceadmhach achomharc a
thionscnamh chun na Cúirte Dúiche i gcoinne cinnidh ag
an bpríomhchigire a mbeidh éifeacht leis faoi fho-alt (4).”.

16.—Leasaítear Acht na Lia-Chleachtóirí 2007—

(a) in alt 39(2)(c), trí “is tréimhse atá réasúnach sna himthosca
ach, in aon chás, nach giorra ná 6 mhí” a chur in ionad
“is tréimhse atá réasúnach sna himthosca ach nach giorra,
in aon chás, ná 6 mhí”,

agus

(b) i mír 7(3) de Sceideal 2, trí “ina dtarlóidh corrfholúntas i
measc chomhaltaí na Comhairle arna gceapadh faoi alt
17(1)(n)” a chur in ionad “ina dtarlóidh corrfholúntas i
measc chomhaltaí na Comhairle arna gceapadh faoi alt
17(1)(l)”.

17.—Leasaítear an tAcht fán Scéim um Thacaíocht Tithe
Banaltrais 2009—

(a) in alt 3(1), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír
(b) den mhíniú ar “dílseánach”:

“(b) i ndáil le teach banaltrais ceadaithe, dílseánach
cláraithe, de réir bhrí alt 2 den Acht Sláinte
2007, an tí banaltrais nó an duine atá ag
seoladh ghnó an tí banaltrais de bhun alt 69
den Acht sin;”,

agus

(b) i mír 1 de Chuid 3 de Sceideal 1—

(i) i mír (a)(v) den mhíniú ar “asbhaint inlamhála”, trí
“ach chun críocha na fomhíre seo ní áireofar aon
íocaíochtaí a dhéanfaidh duine nó a pháirtnéir nó a
páirtnéir i leith seirbhísí cúraim” a chur in ionad “ach
chun críocha na fomhíre seo ní áireofar aon
íocaíochtaí a dhéanfaidh duine i leith seirbhísí
cúraim”,

agus

(ii) sa mhíniú ar “tairseach íosta ioncaim choinnithe”, tríd
an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) chun measúnacht a dhéanamh ar dhuine is
duine de lánúin—

(i) i gcás ina bhfuil páirtnéir an duine—

(I) ag fáil tacaíochta airgeadais,
ioncam measúnaithe seachtainiúil
an pháirtnéara, nó
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(II) ina ghnáthchónaí nó ina
gnáthchónaí i saoráid iomchuí nó
i dteach banaltrais iomchuí, méid
aon mhuirir a fhorchuirtear ar an
bpáirtnéir de réir alt 53(2) den
Acht Sláinte 1970,

mar aon le 40 faoin gcéad den mhéid uasta
pinsin Stáit (Neamhranníocach), dáta an
iarratais ar thacaíocht Stáit,

(ii) in aon chás eile, an méid uasta
seachtainiúil pinsin Stáit
(Neamhranníocach) mar aon le 20
faoin gcéad den mhéid uasta
seachtainiúil pinsin Stáit
(Neamhranníocach), dáta an iarratais
ar thacaíocht Stáit;”.
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