
K O N C E S O V A N É   Ž I V N O S T I

Živnos� Požadovaná  odborná
spôsobilos� a iná  oso-
bitná  spôsobilos� pod¾ a
§ 27 ods. 1 a 2
živnostenského zá kona

Podmienky, ktorých
splnenie sa vyžaduje
pod¾ a § 27 ods. 3
živnostenského zá kona

Orgá n š tá tnej sprá vy,
ktorý sa vyjadruje o žia-
dosti o koncesiu

Pozná mka

SKUPINA 302 — Výroba strojov a prí strojov vš eobecná  a pre určité hospodá rske odvetvia

Vývoj, výroba, opravy,
úpravy a znehodno-
covanie zbraní

odborná  spôsobilos� po-
d¾ a § 21 a 22
živnostenského zá kona a
osvedčenie pod¾ a zá k. č.
451/1991 Zb.*)

spo¾ ahlivos� vš etkých
zamestnancov pod¾ a § 27
ods. 2 živnostenského
zá kona

prí sluš ný útvar Poli-
cajného zboru SR

§ 31 zá k. NR SR č.
246/1993 Z. z. o zbra-
niach a strelive;
 *) § 1 ods. 5 zá k. č.
451/1991 Zb., ktorým sa
ustanovujú niektoré ïalš ie
predpoklady na výkon
niektorých funkcií  v š tá t-
nych orgá noch a organizá -
ciá ch ČSFR, ČR a SR

Ná kup, predaj, poži-
čiavanie zbraní

odborná  spôsobilos� po-
d¾ a § 21 a 22
živnostenského zá kona a
osvedčenie pod¾ a zá k. č.
451/1991 Zb.*)

spo¾ ahlivos� vš etkých
zamestnancov pod¾ a § 27
ods. 2 živnostenského
zá kona

prí sluš ný útvar Poli-
cajného zboru SR

§ 31 zá k. NR SR č.
246/1993 Z. z. o zbra-
niach a strelive;
 *) § 1 ods. 5 zá k. č.
451/1991 Zb., ktorým sa
ustanovujú niektoré
ïalš ie predpoklady na
výkon niektorých funkcií
v š tá tnych orgá noch a
organizá ciá ch ČSFR, ČR
a SR

Preprava zbraní osvedčenie pod¾ a zá k. č.
451/1991 Zb.*)

spo¾ ahlivos� vš etkých
zamestnancov pod¾ a § 27
ods. 2 živnostenského
zá kona

prí sluš ný útvar Poli-
cajného zboru SR

§ 31 zá k. NR SR č.
246/1993 Z. z. o zbra-
niach a strelive;
 *) § 1 ods. 5 zá k. č.
451/1991 Zb., ktorým sa
ustanovujú niektoré
ïalš ie predpoklady na
výkon niektorých funkcií
v š tá tnych orgá noch a
organizá ciá ch ČSFR, ČR
a SR

Vývoj, výroba streliva odborná  spôsobilos� po-
d¾ a § 21 a 22
živnostenského zá kona a
osvedčenie pod¾ a zá k. č.
451/1991 Zb.*)

spo¾ ahlivos� vš etkých
zamestnancov pod¾ a § 27
ods. 2 živnostenského
zá kona

prí sluš ný útvar Poli-
cajného zboru SR

§ 31 zá k. NR SR č.
246/1993 Z. z. o zbra-
niach a strelive;
 *) § 1 ods. 5 zá k. č.
451/1991 Zb., ktorým sa
ustanovujú niektoré ïalš ie
predpoklady na výkon
niektorých funkcií  v š tá t-
nych orgá noch a organizá -
ciá ch ČSFR, ČR a SR

Ná kup, predaj streli-
va

odborná  spôsobilos� po-
d¾ a § 21 a 22
živnostenského zá kona a
osvedčenie pod¾ a zá k. č.
451/1991 Zb.*)

spo¾ ahlivos� vš etkých
zamestnancov pod¾ a § 27
ods. 2 živnostenského
zá kona

prí sluš ný útvar Poli-
cajného zboru SR

§ 31 zá k. NR SR č.
246/1993 Z. z. o zbra-
niach a strelive;
 *) § 1 ods. 5 zá k. č.
451/1991 Zb., ktorým sa
ustanovujú niektoré
ïalš ie predpoklady na
výkon niektorých funkcií

Prí loha č. 3
zá kona Ná rodnej rady Slovenskej republiky č.
455/1991 Zb. 

Čiastka 38 Zbierka zá konov č. 132/1994 Strana 715



v š tá tnych orgá noch a
organizá ciá ch ČSFR, ČR
a SR

Preprava streliva osvedčenie pod¾ a zá k. č.
451/1991 Zb.*)

spo¾ ahlivos� vš etkých
zamestnancov pod¾ a § 27
ods. 2 ž ivnostenského
zá kona

prí sluš ný útvar Poli-
cajného zboru SR

§ 31 zá k. NR SR č.
246/1993 Z. z. o zbra-
niach a strelive;
 *) § 1 ods. 5 zá k. č.
451/1991 Zb., ktorým sa
ustanovujú niektoré
ïalš ie predpoklady na
výkon niektorých funkcií
v š tá tnych orgá noch a
organizá ciá ch ČSFR, ČR
a SR

Znehodnocovanie
streliva

preukaz pyrotechnika
skupiny ABC, vek 21
rokov

spo¾ ahlivos� vš etkých
zamestnancov pod¾ a § 27
ods. 2 ž ivnostenského
zá kona

prí sluš ný útvar Poli-
cajného zboru SR

§ 31 zá k. NR SR č.
246/1993 Z. z. o zbra-
niach a strelive;
 *) § 1 ods. 5 zá k. č.
451/1991 Zb., ktorým sa
ustanovujú niektoré
ïalš ie predpoklady na
výkon niektorých funkcií
v š tá tnych orgá noch a
organizá ciá ch ČSFR, ČR
a SR

Zriaïovanie a pre-
vá dzkovanie strelní c

preukaz pyrotechnika
skupiny ABC, vek 21
rokov a osvedčenie pod¾ a
zá k. č. 451/1991 Zb.*)

spo¾ ahlivos� vš etkých
zamestnancov pod¾ a § 27
ods. 2 ž ivnostenského
zá kona

prí sluš ný útvar Poli-
cajného zboru SR

§ 39 zá k. NR SR č.
246/1993 Z. z. o zbra-
niach a strelive; vyhl. č.
79/1993 Z. z. o odbornej
spôsobilosti odpa¾ ovačov
ohňostrojov a pyro-
technikov;
 *) § 1 ods. 5 zá k. č.
451/1991 Zb., ktorým sa
ustanovujú niektoré
ïalš ie predpoklady na
výkon niektorých funkcií
v š tá tnych orgá noch a
organizá ciá ch ČSFR, ČR
a SR

SKUPINA 304 — Výroba zdravotní ckych výrobkov, presných a optických prí strojov a hodí n

Výroba, opravy le-
ká rskych prí strojov
a ná strojov a zdra-
votní ckych potrieb

odborná  spôsobilos� po-
d¾ a § 21 a 22
živnostenského zá kona

Ministerstvo zdra-
votní ctva

§ 61 až 63 zá k. č.
20/1966 Zb. o starostli-
vosti o zdravie ¾ udu;
úplné znenie č. 96/1992
Zb.

Hubenie š kodlivých
ž ivočí chov, rastlí n,
mikroorganizmov a
potlá čanie ïalš í ch
š kodlivých činite¾ ov
jedmi vrá tane
ochrannej dezinfekcie,
dezinsekcie, deratizá -
cie

absolvovanie odborného
kurzu, úspeš né zlož enie
zá verečnej skúš ky a 1
rok praxe

opakovanie skúš ky
každé 3 roky, odborná
spôsobilos� pracovní kov
na výkon ochrannej de-
zinfekcie a deratizá cie,
schvá lenie platných
technologických pra-
covných postupov
orgá nmi š tá tnej sprá vy
na úseku zdravotní ctva

š tá tny obvodný leká r § 15 ods. 5 nar. vlá dy
SSR č. 206/1988 Zb.
o jedoch a niektorých
iných lá tkach š kodlivých
zdraviu v znení  nar.
vlá dy SR č. 232/1990
Zb. a č. 83/1992 Zb.; § 23
vyhl. č. 103/1984 Zb.
o opatreniach proti pre-
nosným chorobá m

Výroba a opravy zdro-
jov žiarenia

osvedčenie pod¾ a vyhl. č.
65/1972 Zb. a osvedče-
nie pod¾ a zá k. č.
451/1991 Zb.*)

Úrad jadrového dozoru SR
po dohode s Mi-
nisterstvom zdra-
votní ctva SR

vyhl. č. 65/1972 Zb.
o ochrane zdravia pred
ionizujúcim žiarení m;
 *) § 1 ods. 5 zá k. č.
451/1991 Zb., ktorým sa
ustanovujú niektoré
ïalš ie predpoklady na
výkon niektorých funkcií
v š tá tnych orgá noch a
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organizá ciá ch ČSFR, ČR
a SR

Prevá dzkovanie stre-
dí sk kalibračnej
služby

preverenie kvalifiká cie
pracovní kov Úradom pre
normalizá ciu, metroló-
giu a skúš obní ctvo SR

akreditá cia strediska
Úradom pre normalizá -
ciu, metrológiu a
skúš obní ctvo SR

Úrad pre normalizá ciu,
metrológiu
a skúš obní ctvo SR

§ 20 zá k. č. 505/1990 Zb.
o metrológii

Úradné meranie preverenie kvalifiká cie
Úradom pre normalizá -
ciu, metrológiu a
skúš obní ctvo SR

autorizá cia Úradom pre
normalizá ciu, metroló-
giu a skúš obní ctvo SR

Úrad pre normalizá ciu,
metrológiu
a skúš obní ctvo SR

§ 21 zá k. č. 505/1990 Zb.
o metrológii

SKUPINA 305 — Výroba elektrických prí strojov

Montá ž  a opravy te-
lekomunikačných za-
riadení  mimo
jednotnej telekomu-
nikačnej siete

odborná  spôsobilos� po-
d¾ a § 21 a 22
živnostenského zá kona,
osvedčenie pod¾ a § 6
vyhl. č. 51/1978 Zb.,
osvedčenie pod¾ a zá k. č.
451/1991 Zb.*)

*) vyhl. č. 51/1978 Zb.
o odbornej spôsobilosti
v elektrotechnike v
znení  vyhl. č. 83/1982
Zb.; § 1 ods. 5 zá k. č.
451/1991 Zb., ktorým sa
ustanovujú niektoré
ïalš ie predpoklady na
výkon niektorých funkcií
v š tá tnych orgá noch
a organizá ciá ch ČSFR, ČR
a SR

Montá ž  a opravy te-
lekomunikačných za-
riadení  pripojených k
jednotnej telekomu-
nikačnej sieti

odborná  spôsobilos� po-
d¾ a § 21 a 22
živnostenského zá kona,
osvedčenie pod¾ a § 6
vyhl. č. 51/1978 Zb,,
 povolenie pod¾ a § 21c
ods. 5 pí sm. d) zá k. č.
110/1964 Zb.,
 osvedčenie pod¾ a zá k. č.
451/1991 Zb.*)

spo¾ ahlivos� vš etkých
zamestnancov pod¾ a § 27
ods. 2 živnostenského
zá kona

oblastný telekomuni-
kačný úrad

*) § 4 ods. 2 a § 21c ods. 5
pí sm. d) zá k. č.
110/1964 Zb. o teleko-
muniká ciá ch v znení
zá k. č. 150/1992 Zb.
a zá k. č. 96/1993 Z. z.;
 vyhl. č. 51/1978 Zb.
o odbornej spôsobilosti
v elektrotechnike v
znení  vyhl. č. 83/1982
Zb.;
 § 1 ods. 5 zá k. č.
451/1991 Zb., ktorým sa
ustanovujú niektoré
ïalš ie predpoklady na
výkon niektorých funkcií
v š tá tnych orgá noch
a organizá ciá ch ČSFR, ČR
a SR

SKUPINA 307 — Výroba chemických výrobkov

Výroba a odbyt
zvlá š � nebezpečných
jedov

a) vysokoš kolské vzdela-
nie v odbore leká rstva,
veteriná rneho leká rstva
alebo farmá cie, prí -
padne na inej vysokej
š kole s postgraduá lnym
š túdiom priemyselnej to-
xikológie alebo
 b) iné vysokoš kolské
vzdelanie alebo stre-
doš kolské vzdelanie za-
končené maturitnou
skúš kou pred komisiou
pre prá cu s jedmi alebo
 c) iné vzdelanie a skúš ka
pred komisiou pre prá cu
s jedmi, opakovaná  vždy
po 5 rokoch;
 osvedčenie pod¾ a zá k. č.
451/1991 Zb.*)

š tá tny obvodný leká r § 5, 15 a 16 nar. vlá dy
SSR č. 206/1988 Zb.
o jedoch a niektorých
iných lá tkach š kodlivých
zdraviu v znení  nar.
vlá dy SR č. 232/1990
Zb. a č. 83/1992 Zb.;
 *) § 1 ods. 5 zá k. č.
451/1991 Zb., ktorým sa
ustanovujú niektoré
ïalš ie predpoklady na
výkon niektorých funkcií
v š tá tnych orgá noch a
organizá ciá ch ČSFR, ČR
a SR

Výskum, vývoj, výroba,
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spracovanie, uvá dza-
nie výbuš ní n do
obehu

osvedčenie pod¾ a § 3 ods.
3 vyhl. č. 78/1993 Z. z.
alebo doklady pod¾ a § 3
ods. 8 vyhl. č. 78/1993
Z. z. a osvedčenie pod¾ a
zá k. č. 451/1991 Zb.*)

§ 30, 32 zá k. SNR č.
51/1988 Zb. o banskej
činnosti v znení  zá k. č.
499/1991 Zb.;
 zabezpečenie výbuš ní n
proti odcudzeniu a vyba-
venie objektu tak, aby
prí padný výbuch nemo-
hol ohrozi� bezpečnos�
osôb a majetku

Ministerstvo hospo-
dá rstva SR

*) § 23 zá k. SNR č.
51/1988 Zb. o banskej
činnosti, výbuš niná ch a o
š tá tnej banskej sprá ve
v znení  zá k. č. 499/1991
Zb., úplné znenie č.
336/1992 Zb.;
 § 1 ods. 5 zá k. č.
451/1991 Zb. ktorým sa
ustanovujú niektoré
ïalš ie predpoklady na
výkon niektorých funkcií
v š tá tnych orgá noch a
organizá ciá ch ČSFR, ČR
a SR

Výskum, vývoj, výroba
pyrotechnických vý-
robkov

odborná  spôsobilos� po-
d¾ a § 21 a 22
živnostenského zá kona,
 osvedčenie pod¾ a zá k. č.
451/1991 Zb.*)

zabezpečenie výrobkov
proti odcudzeniu a vyba-
venie objektu tak, aby
prí padný výbuch nemo-
hol ohrozi� bezpečnos�
osôb a majetku

Ministerstvo hospo-
dá rstva SR

*) § 23 zá k. SNR č.
51/1988 Zb.;
 § 1 ods. 5 zá k. č.
451/1991 Zb. ktorým sa
ustanovujú niektoré ïalš ie
predpoklady na výkon
niektorých funkcií
v š tá tnych orgá noch
a organizá ciá ch ČSFR, ČR
a SR

SKUPINA 313 — Stavební ctvo

Zriaïovanie poplaš -
ných zariadení  (s vý-
nimkou elektropo-
ž iarnej signalizá cie
a autoalarmov)

odborná  spôsobilos� po-
d¾ a § 21 a 22
živnostenského zá kona a
osvedčenie  pod¾ a zá k. č.
451/1991 Zb.*)

spo¾ ahlivos� vš etkých
zamestnancov pod¾ a § 27
ods. 2 ž ivnostenského
zá kona

*) § 1 ods. 5 zá k. č.
451/1991 Zb., ktorým sa
ustanovujú niektoré ïalš ie
predpoklady na výkon
niektorých funkcií  v š tá t-
nych orgá noch a organizá -
ciá ch ČSFR, ČR a SR

SKUPINA 314 — Ostatné

Vykoná vanie trha-
cí ch prá c

1. stre¾ majstrovský pre-
ukaz vydaný orgá nom
š tá tnej sprá vy, vek 21
rokov alebo
 2. stre¾ majstrovský pre-
ukaz s odbornou spôsobi-
los�ou technického
vedúceho odstrelu vyda-
ný orgá nom š tá tnej
sprá vy, vek 24 rokov
a osvedčenie pod¾ a zá k.
č. 451/1991 Zb.*)

§ 27, 35 a 36 zá k. SNR č.
51/1988 Zb. o banskej
činnosti, výbuš niná ch
a š tá tnej banskej sprá -
ve v znení  zá k. č.
499/1991 Zb., úplné zne-
nie č. 336/1992 Zb.;
 § 40 a 41 vyhl. č.
71/1988 Zb. o výbuš ni-
ná ch v znení  vyhl. č.
534/1991 Zb.;
 *) § 1 ods. 5 zá k. č.
451/1991 Zb., ktorým sa
ustanovujú niektoré
ïalš ie predpoklady na
výkon niektorých funkcií
v š tá tnych orgá noch a
organizá ciá ch ČSFR, ČR
a SR

Pohrebná  služba
vrá tane prepravy
zosnulých

š tá tny obvodný leká r vyhl. č. 46/1985 Zb.
o postupe pri úmrtí  a o
pohrební ctve

Prevá dzkovanie
cintorí nov a krema-
tórií

dodrž iavanie poriadku
pre pohrebiš tia určeného
obcou, prí padne mestom

š tá tny obvodný leká r vyhl. č. 46/1985 Zb. o
postupe pri úmrtí  a o po-
hrební ctve

Predaj jedov a žiera-
ví n v maloobchode

a) vysokoš kolské vzdela-
nie v odbore leká rstva,
veteriná rneho leká rstva
alebo farmá cie, prí -
padne na inej vysokej
š kole s postgraduá lnym
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š túdiom priemyselnej to-
xikológie alebo
 b) iné vysokoš kolské
vzdelanie alebo stre-
doš kolské vzdelanie za-
končené maturitnou
skúš kou pred komisiou
pre prá cu s jedmi alebo
 c) iné vzdelanie a skúš ka
pred komisiou pre prá cu
s jedmi, opakovaná  vždy
po 5 rokoch

každoročné doš ko¾ ova-
nie v odbore prá ce
s jedmi

š tá tny obvodný leká r § 15 ods. 5 a § 16 nar.
vlá dy SSR č. 206/1988
Zb. o jedoch a niektorých
iných lá tkach š kodlivých
zdraviu v znení  nar.
vlá dy SR č. 232/1990
Zb. a č. 83/1992 Zb.

Vykoná vanie draž ieb
mimo výkonu
rozhodnutia

a) vysokoš kolské vzdela-
nie ekonomického, ume-
lecko-historického alebo
umeleckého smeru a 1
rok praxe alebo
 b) iné vysokoš kolské
vzdelanie prí buzného
smeru a 2 roky praxe
 c) stredoš kolské vzdela-
nie s maturitnou
skúš kou a 8 rokov praxe

spo¾ ahlivos� vš etkých
zamestnancov pod¾ a § 27
ods. 2 živnostenského
zá kona

Obchod so staro-
ž itnos�ami

a) vysokoš kolské vzdela-
nie ekonomického, ume-
lecko-historického alebo
umeleckého smeru a 1
rok praxe alebo
 b) iné vysokoš kolské
vzdelanie prí buzného
smeru a 2 roky praxe
 c) stredoš kolské vzdela-
nie s maturitnou
skúš kou a 8 rokov praxe

spo¾ ahlivos� vš etkých
zamestnancov pod¾ a § 27
ods. 2 živnostenského
zá kona

Prevá dzkovanie
cestovnej kancelá rie

a) stredoš kolské vzdela-
nie v odbore cestovného
ruchu alebo v prí -
buznom odbore s matu-
ritnou skúš kou a 5 rokov
praxe v odbore alebo
 b) vysokoš kolské vzdela-
nie ekonomického alebo
prá vnického smeru a 2
roky praxe v odbore

Horská  sprie-
vodcovská  činnos� —
vedenie ná vš tevní -
kov po turisticky
značkovaných
chodní koch
a cestá ch

osvedčenie o odbornej
spôsobilosti vydané
Horskou službou v
prí sluš nej oblasti

Horská  vodcovská
činnos� — vedenie
ná vš tevní kov v ho-
rá ch pri nehorole-
zeckých túrach, horo-
lezeckých túrach a ly-
ž iarskych vysoko-
horských túrach

osvedčenie o odbornej
spôsobilosti vydané Ná -
rodnou asociá ciou
horských vodcov Slo-
venskej republiky

Ubytovacie služby
v ubytovací ch zaria-
deniach s prevá dzko-
vaní m pohostinských
činností  v týchto za-
riadeniach a v chato-
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vej osade triedy ***,
v kempingoch triedy
*** a vo vyš š í ch trie-
dach

a) vysokoš kolské vzdela-
nie v odbore cestovného
ruchu alebo v prí -
buznom odbore a 2 roky
praxe v odbore alebo
 b) stredoš kolské vzdela-
nie s maturitnou
skúš kou v odbore
cestovného ruchu alebo
v prí buznom odbore a 5
rokov praxe v odbore

Pohostinská  činnos�
v zariadeniach II.
skupiny a vo
vyš š í ch skupiná ch

a) vysokoš kolské vzdela-
nie v odbore cestovného
ruchu alebo v prí -
buznom odbore a 2 roky
praxe v odbore alebo
 b) stredoš kolské vzdela-
nie s maturitnou
skúš kou v odbore
cestovného ruchu alebo
v prí buznom odbore a 3
roky praxe v odbore

Pohostinská  činnos�
(bez ubytovací ch za-
riadení )

odborná  spôsobilos� po-
d¾ a § 21 a 22
živnostenského zá kona

Zá ložne a) vysokoš kolské vzdela-
nie a 1 rok praxe
v obchodnej činnosti
alebo
 b) stredoš kolské vzdela-
nie s maturitnou skúš -
kou a 5 rokov praxe v
obchodnej činnosti

Zmená rne stredoš kolské vzdelanie
s maturitnou skúš kou

Ná rodná  banka Slo-
venska

§ 7 ods. 5 deví zového zá ko-
na č. 528/1990 Zb. v znení
zá k. č. 228/1992 Zb.

Cestná  motorová  do-
prava

územný, časový, miestny
a vecný rozsah oprá vne-
nia

okresný úrad § 29 a 31 zá k. č. 68/1979
Zb. o cestnej doprave
a vnútroš tá tnom zasie-
late¾ stve v znení  zá k. č.
118/1990 Zb.

Taxislužba územný, časový, miestny
a vecný rozsah oprá vne-
nia

okresný úrad § 22 zá k. č. 68/1979 Zb.
o cestnej doprave
a vnútroš tá tnom zasie-
late¾ stve v znení  zá k. č.
118/1990 Zb.

Vnútrozemská  plavba preukaz spôsobilosti ž ia-
date¾ a na zamýš ¾ anú
činnos�

územný, časový, miestny
a vecný rozsah oprá vne-
nia

Ministerstvo dopravy,
spojov a verejných prá c
SR

zá k. č. 26/1964 Zb.
o vnútrozemskej plavbe

Činnos� v oblasti ci-
vilného letectva

odborná  spôsobilos� po-
d¾ a § 21 a 22
živnostenského zá kona

územný, časový, miestny
a vecný rozsah oprá vne-
nia

Ministerstvo dopravy,
spojov a verejných prá c
SR

zá k. č. 47/1956 Zb. o ci-
vilnom letectve (letecký
zá kon) v znení  zá k. č.
43/1976 Zb. (úplné zne-
nie č. 127/1976 Zb.),
zá k. č. 90/1990 Zb.
a zá k. č. 383/1990 Zb.

Prevá dzkovanie že-
lezní c s výnimkou ce-
loš tá tnych [§ 3 ods. 2
pí sm. g) živnostenské-
ho zá kona]

odborná  spôsobilos� po-
d¾ a § 21 a 22
živnostenského zá kona

územný, časový, miestny
a vecný rozsah oprá vne-
nia

§ 19 zá k. č. 51/1964 Zb.
o drá hach v znení  zá k.
č. 104/1974 Zb.

Zasielate¾ stvo odborná  spôsobilos� po-
d¾ a § 21 a 22
živnostenského zá kona

okresný úrad § 41 a 45 zá k. č. 68/1979
Zb. o cestnej doprave
a vnútroš tá tnom zasie-
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late¾ stve v znení  zá k. č.
118/1990 Zb.

Služby súkromných
detektí vov

stredoš kolské vzdelanie
s maturitnou skúš kou
a osvedčenie pod¾ a zá k.
č. 451/1991 Zb.*)

bezúhonnos� pod¾ a § 6
ods. 2 a spo¾ ahlivos� po-
d¾ a § 27 ods. 2
ž ivnostenského zá kona
vš etkých zamestnancov

*) § 1 ods. 5 zá k. č.
451/1991 Zb., ktorým sa
ustanovujú niektoré ïalš ie
predpoklady na výkon
niektorých funkcií
v š tá tnych orgá noch
a organizá ciá ch ČSFR, ČR
a SR

Podniky zabezpe-
čujúce ochranu ma-
jetku a osôb

stredoš kolské vzdelanie
s maturitnou skúš kou
a osvedčenie pod¾ a zá k.
č. 451/1991 Zb.*)

bezúhonnos� pod¾ a § 6
ods. 2 a spo¾ ahlivos� po-
d¾ a § 27 ods. 2
ž ivnostenského zá kona
vš etkých zamestnancov

*) § 1 ods. 5 zák. č. 451/1991
Zb., ktorým sa ustanovujú
niektoré ïalš ie predpoklady
na výkon niektorých funkcií
v š tá tnych orgá noch a orga-
nizáciách ČSFR, ČR a SR

Služby verejných no-
sičov a poslov

zjavné použí vanie urče-
ného označenia, spo-
¾ ahlivos� vš etkých za-
mestnancov pod¾ a § 27
ods. 2 živnostenského
zá kona

Podnikanie v oblasti
nakladania
s odpadmi

obvodný úrad životného
prostredia

§ 2 ods. 6, § 4 ods. 1
pí sm. d), § 7 a 8 zá k. č.
238/1991 Zb. o odpa-
doch

Asanačný podnik 1. absolvovanie vysokej
š koly veteriná rnej alebo
absolvovanie strednej
odbornej š koly veteri-
ná rnej, prí padne absolvo-
vanie pomaturitného
š túdia veteriná rneho
odboru alebo spôsobilos�
na výkon prí - sluš ných
odborných činností  zí ska-
ná  dokončení m zodpove-
dajúceho š túdia,
 2. splnenie ïalš í ch oso-
bitných kvalifikačných
predpokladov, ak sú usta-
novené Ministerstvom pô-
dohospodá rstva SR

1. overenie prí sluš ným
orgá nom veteriná rnej
starostlivosti, že podni-
kate¾  má  k dispozí cii
potrebné zariadenia
a prí stroje a podmienky
na dodržiavanie
potrebných protiná kazo-
vých a hygienických
opatrení ,
 2. povinnos� zabezpečo-
va� za odplatu odvoz
odpadov ž ivočí š neho pô-
vodu v určenom obvode

okresná  veteriná rna
sprá va

§ 3a pí sm. a), § 19 ods. 1
pí sm. a) až c), § 21 ods.
1 pí sm. b), ods. 2 a 3,
§ 25, § 35 ods. 1 pí sm. e)
č. 4 a ods. 3 zá k. č.
239/1991 Zb., ktorým sa
mení  a dopĺ ňa zá k. č.
87/1987 Zb. o veteri-
ná rnej starostlivosti
(úplné znenie č.
215/1992 Zb.)

Zriaïovanie a pre-
vá dzkovanie
jednotky požiarnej
ochrany

osvedčenie opakované skúš ky
každých 5 rokov

Ministerstvo vnútra SR § 72 zá k. SNR č.
126/1985 Zb. o po-
ž iarnej ochrane v znení
zá k. SNR č. 525/1990
Zb., § 66 vyhl. č.
446/1991 Zb., ktorou sa
vykoná vajú niektoré
ustanovenia zá kona Slo-
venskej ná rodnej rady o
pož iarnej ochrane

Pestovate¾ ské pá le-
nie ovocia

Ministerstvo pôdohospo-
dá rstva SR

§ 3 vyhl. č. 16/1972 Zb.
o hospodá rení  s liehom
v znení  vyhl. č. 66/1991
Zb.

Inseminá cia Ministerstvo pôdohospo-
dá rstva SR

§ 9 ods. 3 zá k. SNR č.
110/1972 Zb. o pleme-
nitbe hospodá rskych
zvierat v znení  zá k. SNR
č. 256/1991 Zb.

Kominá rstvo odborná  spôsobilos� po-
d¾ a § 21 a 22
živnostenského zá kona
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