
OSTAT NÉ UR ČE NÉ VÝ ROB KY

P. č.
Čí sel ný kód

col né ho
sa dzob ní ka

Ná zov po lo žky

Mi ni mál ny pos tup
po su dzo va nia zho dy

pod ¾a § 12
ods. 3 písm.

 1. ex 2710 Motorový benzín (gazolín) vrátane leteckého benzínu.

Ma ji te¾ čer pa cej sta ni ce ozna čí kaž dý vý daj ný sto jan 
ok rem le tec kých ben zí nov vi di te¾ ným tex tom:
„Mo to ro vý ben zín spĺ ňa po žia dav ky uve de né v STN EN 228.“

b) + c)

 2. ex 2710 Ostatné ¾ahké ropné frakcie (oleje), produkty ¾ahkých ropných 
frakcií.

b) + c)

 3. ex 2710 Vykurovacie oleje, i. n. b) + c) 

 4. ex 2710

ex 3403

Kerozín (vrátane kerozínu používaného do dýzových motorov). b) + c) 

 5. ex 2710

ex 3403

ex 3824

Ostatné stredné ropné frakcie, produkty stredných ropných
frakcií (stredné minerálne oleje), i. n., vrátane biologicky
odbúrate¾ných palív.
Ma ji te¾ čer pa cej sta ni ce ozna čí kaž dý vý daj ný sto jan
vi di te¾ ným tex tom:
„Mo to ro vá na fta spĺ ňa po žia dav ky uve de né v STN EN 590.“

b) + c) 

 6. ex 2710

ex 3403

Mazacie oleje, produkty �ažkých ropných frakcií. 
Mazacie prípravky, mazacie, izolačné a iné minerálne
a syntetické oleje, i. n., mazivá plastické a mazadlá.

b) + c) 

 7. ex 2710

ex 3403

Stredné ropné frakcie, plynové oleje, mazacie prípravky.
Z toho len stredné minerálne oleje, plynové oleje, oleje
mazacie, izolačné a iné minerálne oleje na elektrotechnické
účely.

b) + c) 

 8. ex 2925

ex 2926

Slzotvorné spreje. b) + c)

 9. 3405 10

3405 20

3405 30

3405 90

Leštidlá a krémy na obuv, nábytok, dlážky, sklo alebo kov. a)

10. 3811 Antidetonačné prípravky, prísady do palív a mazív a podobné
produkty.

a) 

11. 3819

3820

Kvapaliny do hydraulických bŕzd, prípravky proti zamŕzaniu
a prípravky na odmrazovanie.

a) 

12. ex 3916 Monofily s najväčším rozmerom priečneho rezu presahujúcim
1 mm, prúty, tyčinky a profily z plastov.

b) + c)

13. 3917 10 Ume lé čre vá (čriev ka na pár ky) z plas tov a na báze de ri vá tov
ce lu ló zy. 

b) + c)
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P. č.
Čí sel ný kód

col né ho
sa dzob ní ka

Ná zov po lo žky

Mi ni mál ny pos tup
po su dzo va nia zho dy

pod ¾a § 12
ods. 3 písm.

14. ex 3920 Dosky, listy, filmy, fólie a pásky z plastov nepórovité,
nevystužené, ani inak nekombinované s inými materiálmi, aj
na elektrotechnické účely. Ostatné platne, listy, fólie, pruhy
a pásky z plastov, nepórovité, nespevnené, nevystužené, ani
inak nekombinované s inými materiálmi. Z toho len používané 
na dopravné značenie a iné označovanie v doprave.

b) + c)

15. 3921 11

3921 12

3921 13

3921 14

3921 19

Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov ¾ahčené. b) + c)

16. 3921 90 Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov laminované. b) + c)

17. 3923 10

3923 21

3923 29

3923 30

3923 50

3923 90

Výrobky na prepravu alebo balenie tovaru z plastov určené
na iné ako dekoratívne účely; zátky, viečka, tesnenia viečok
a uzáverov, uzávery fliaš a iné uzávery z plastov vrátane
uzáverov odolných proti otvoreniu de�mi, obalov s hmatovým
upozornením na nebezpečenstvo pre ¾udí s poruchou zraku.

b) + c)

18. 3924 Stolový a kuchynský riad, náradie a iné predmety 
do domácnosti z plastov určené na styk s požívatinami,
liečivami; hygienické a toaletné potreby z plastov 
na osobnú hygienu.

b) + c)

19. 3925 10 Nádrže, zásobníky kade a podobné nádoby s obsahom nad
300 l z plastov okrem tých, ktoré výrobca určil na použitie
pod¾a osobitného predpisu.1)

b) + c)

20. ex 3926 10

ex 4202

ex 8214 10

Kancelárske a školské potreby. Z toho len školské potreby
z plastov, školské peračníky, orezávadlá na školské ceruzky.

b) + c)

21. ex 3926 30 Ozdoby a iné vybavenie k nábytku, karosériám a podobné
výrobky, sošky a iné ozdobné výrobky atï. z plastov. 

Z toho len nábytkové kolieska z plastov.

b) + c)

22. ex 3926 90 Ostatné výrobky z plastov, i. n. Z toho len rebríky. b) + c)

23. ex 4005 10

ex 4005 91

ex 4008 19

ex 4008 21

ex 4008 29

ex 4016 10

ex 4016 93

ex 4016 99

Výrobky z nevulkanizovaného zmesového kaučuku
a vulkanizovaného kaučuku určené na styk s požívatinami,
nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami, liečivami,
tesnenia na potrubné systémy a kompenzátory na iné než
stavebné účely.

a)

24. ex 4009 Ha di ce gu mo vé zvá rač ské. b) + c)
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P. č.
Čí sel ný kód

col né ho
sa dzob ní ka

Ná zov po lo žky

Mi ni mál ny pos tup
po su dzo va nia zho dy

pod ¾a § 12
ods. 3 písm.

25. ex 4009 Rúry, rúr ky a ha di ce z vul ka ni zo va né ho, iné ho než tvr de né ho
ka u ču ku. Z toho len vy stu že né i ne vy stu že né, s do pln ka mi
i bez nich, na po u ži tie na vy ku ro va cie ply ny, po hon né hmo ty,
kon venč né kva pal né pa li vá a na styk s po ží va ti na mi, na ole je
pre tech no lo gic ké za ria de nia, na vzduch, na roz vod ky se lín
a zá sad, pre la bo ra tór ne prí stro je ok rem tých, kto ré vý rob ca
ur čil na po u ži tie pod ¾a oso bit né ho pred pi su.1)

b) + c)

26. ex 4010 Dopravníkové pásy alebo hnacie remene z vulkanizovaného
kaučuku. Z toho len pásy gumové dopravné na všeobecné
použitie, odolné proti zvýšeným teplotám a pre hlbinné bane
okrem použitia vo výbušnom prostredí.

b) + c)

27. ex 4011 50 Nové pneumatiky z gumy pre motocykle a bicykle. 
Z toho len plášte na bicykle.

b) + c)

28. ex 4012 10 Protektorované pneumatiky z gumy. Z toho len plášte
protektorované na automobily nákladné, autobusy, 
na automobily osobné a dodávkové.

b) + c)

29. ex 4013 Gumové duše, plné alebo komorové obruče, ochranné vložky
do ráfika pneumatiky, gumové. Z toho len duše do pláš�ov.

b) + c)

30. ex 4202 11

ex 4202 12

ex 4202 19

ex 4203 30

Kufre, tašky a podobné výrobky z rôzneho materiálu. 
Z toho len aktovky školské.

b) + c)

31. ex 4203 29 Odevné doplnky vyrobené z prírodnej alebo kompozitnej usne. 
Z toho len rukavice vychádzkové z usní.

a)

32. 4403 10 Drevo na banské výstuže. a)

33. 4407 10

4408 10

Drevené podlahové dielce na lešenie. b) + c)

34. ex 4410 Drevotrieskové dosky a podobné dosky z dreva alebo z iných
drevitých materiálov. Z toho len drevotrieskové dosky
povrchovo neupravené, laminované a lakované na všeobecné
účely vrátane pracovných dosiek.

b) + c)

35. ex 4411 Drevovláknité dosky alebo podobné dosky z iných drevitých
materiálov. Z toho len na všeobecné účely vrátane pracovných 
dosiek.

b) + c)

36. ex 4412 Ostatné preglejky, dyhované panely a podobne upravované
dosky a diely. Z toho len latovky, preglejky so stredom z iného 
materiálu než rasteného dreva, voštinové dosky na všeobecné
účely. 
Pre glej ky skla da jú ce sa len z dre ve ných lis tov. 
Z toho len pre glej ky plo ché na vše obec né úče ly.

b) + c)

37. ex 4415 20 Obyčajné palety, skriňové palety a iné nakladacie plošiny
z dreva. Z toho len palety vratné a EUR.

b) + c)

38. 4418 90 Dre ve né rámy na ob ra zy, fo to gra fie, zr kad lá a po dob né
pred me ty z dre va. Z toho len dre ve né reb rí ky, reb rí ko vé
scho dy a scho dy vrá ta ne po lo žky reb rí ko vé ko va nie a reb rí ky
po u ží va né pri ban skej čin nos ti. 

b) + c)

39. ex 4806 Pergamenový papier, nepremastite¾ný papier, pauzovací
papier a pergamín a iné hladené prieh¾adné alebo priesvitné
papiere. Z toho len papiere kondenzátorové.

b) + c)
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P. č.
Čí sel ný kód

col né ho
sa dzob ní ka

Ná zov po lo žky

Mi ni mál ny pos tup
po su dzo va nia zho dy

pod ¾a § 12
ods. 3 písm.

40. 5106

5107

5108

5110

Vl ne ná priadza. b) + c)

41. 5204

5401

5508

Šijacie nite neupravené a upravené na predaj v malom. a)

42. 5205

5206

Ba vl ne ná priadza. b) + c)

43. 5402

5403

5509

5510

Tex til né vlák na z che mic ké ho hod vá bu a che mic kých
stri žo vých vlá ken.

b) + c)

44. 5402 10

5402 20

Vy so ko pev né priadze z po ly a mi dov a po ly es te rov. b) + c)

45. 5402 31

5402 32

5402 33

5402 39

Tva ro va ná priadza a iná priadza jed no du chá. b) + c)

46. 5403 20

5403 31

5403 32

5403 33

5403 39

5403 41

5403 42

5403 49

Ume lá tva ro va ná priadza a jed no du chá priadza. b) + c)

47. 5502

5504

5507

5508

Ká bel z ume lé ho hod vá bu a ume lé stri žo vé vlák na. b) + c)

48. 5503 Ká bel zo syn te tic ké ho hod vá bu a syn te tic ké stri žo vé vlák na. b) + c)

49. 5701

5702

5703

5704

5705

Koberce a iné textilné podlahové krytiny okrem kúpe¾ňových
predložiek, kúpe¾ňových súprav, textilných rohožiek
a domácky ručne tkaných kobercov zo zvyškov textílií.

a)

50. 5909 Textilné výrobky na technické účely. Z toho len požiarne
hadice.

b) + c)

51. ex 6101

ex 6102

ex 6103

ex 6104

Vrchné ošatenie pletené alebo háčkované pre deti 
do konfekčnej ve¾kosti 110.

b) + c)

52. 6107

6108

Osobná bielizeň pletená alebo háčkovaná vrátane detskej
a dojčenskej.

b) + c)
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P. č.
Čí sel ný kód

col né ho
sa dzob ní ka

Ná zov po lo žky

Mi ni mál ny pos tup
po su dzo va nia zho dy

pod ¾a § 12
ods. 3 písm.

53. 6109

6111

Vrchné tričká (T-Shirts), tielka a iné tričká pletené alebo
háčkované.

b) + c)

54. ex 6110 Pletené alebo háčkované pulóvre, svetre a podobné výrobky
pre deti do konfekčnej ve¾kosti 110.

b) + c)

55. 6111 Dojčenské odevy a ostatné doplnky, odevné doplnky 
a ich časti pletené alebo háčkované.

b) + c)

56. ex 6112

ex 6114

6111

ex 6211

Tepláky, lyžiarske odevy, plavky a ostatné odevy na vo¾ný čas
a šport, pletené alebo háčkované a iné ako pletené
a háčkované do konfekčnej ve¾kosti 164.

b) + c)

57. 6115 Pančuchové nohavice, podkolienky, pančuchy, ponožky,
elastické nohavice a iné podobné výrobky pletené alebo
háčkované.

b) + c)

58. ex 6116

6111

Rukavice pletené alebo háčkované pre deti do 3 rokov. b) + c)

59. ex 6201

ex 6202

ex 6203

ex 6204

ex 6210

Ostatné vrchné ošatenie pre deti z tkanín do konfekčnej
ve¾kosti 110.

b) + c)

60. 6205

6206

Pánske, chlapčenské a dievčenské košele z tkanín. b) + c)

61. 6207 Pánske a chlapčenské tielka a tričká, spodky (dlhé a krátke),
nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné
výrobky z tkanín.

b) + c)

62. 6208 Dámske a dievčenské tielka, kombiné, spodničky, nohavičky,
tiež dlhé nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte,
župany a podobné výrobky z tkanín.

b) + c)

63. 6209

6307

Dojčenské odevy a odevné doplnky z textilných materiálov
okrem pletených a háčkovaných, vrátane plienok tkaných.

b) + c)

64. 6212 Korzetová bielizeň — podprsenky, podväzkové pásy, korzety,
plecnice, podväzky a podobné výrobky a ich časti. 

b) + c)

65. ex 6213

ex 6214

ex 6216

ex 6217

Vreckovky, šatky, šály, rukavice a ostatné časti odevov alebo
odevných doplnkov pre deti do 3 rokov okrem pletených
a háčkovaných.

b) + c)

66. ex 6301 Prikrývky pre deti (s rozmermi max. 100 × 150 cm). b) + c)

67. ex 6302 10

ex 6302 21

ex 6302 22

ex 6302 29

ex 6302 31

ex 6302 32

ex 6302 39

Poste¾ná bielizeň z plošných textílií okrem prikrývok a súprav
prešívaných.

b) + c)
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P. č.
Čí sel ný kód

col né ho
sa dzob ní ka

Ná zov po lo žky

Mi ni mál ny pos tup
po su dzo va nia zho dy

pod ¾a § 12
ods. 3 písm.

68. ex 6302 60

6302 91

6302 92

6302 93

6302 99

Toaletná bielizeň (uteráky, osušky a pod.). b) + c)

69. ex 6503

ex 6504

ex 6505

ex 6506

Pokrývky hlavy pre deti do 3 rokov. b) + c)

70. ex 6911 Kuchynský a stolový riad, ostatné predmety pre domácnos�,
toaletné potreby z porcelánu. Z toho len porcelán úžitkový
prichádzajúci do styku s požívatinami alebo ústami.

b) + c)

71. ex 7010 Obalové sklo. Z toho len sklené f¾aše nápojové a sklené f¾aše
na požívatiny, konzervové poháre a poháre na zaváranie.

b) + c)

72. ex 7012 Sklené vložky do termosiek a iných izolačných nádob. Z toho
len prichádzajúce do styku s požívatinami alebo ústami.

b) + c)

73. ex 7013 Nápojové sklo, iné než sklo keramické. Stolové kuchynské
sklo a sklo pre domácnos�, sklené toaletné, kancelárske
výrobky a výrobky na výzdobu bytu a pod. Z toho len sklo
úžitkové a varné prichádzajúce do styku s požívatinami alebo
ústami.

b) + c)

74. 7205

7504

ex 8112

Prášky kovové (naváracie). b) + c)

75. ex 7210

ex 7212

Ploché valcované výrobky zo železa a z ocele, z toho 
len plechy pocínované, plátované alebo potiahnuté oxidmi
chrómu alebo chrómom a oxidmi chrómu v tabuliach
a pásoch, lakované v tabuliach, určené pre obalovú techniku.

b) + c)

76. ex 7304

ex 7305

ex 7306

Rúry, trubice a duté profily zo železa alebo z ocele. 
Z toho len priemyselné potrubia zo železa alebo z ocele 
na rozvody tepla (izolované potrubia) okrem tých, ktoré
výrobca určil na použitie pod¾a osobitného predpisu.1)

b) + c)

77. 7305

7306

Rúry oce¾ové zvárané. b) + c)

78. ex 7307

ex 8307

Príslušenstvo pre rúry, trubice a duté profily zo železa alebo
z ocele. Z toho len tvarovky z rúrok bezšvových a zváraných,
oblúky rúrkové, bezšvové a zvárané kompenzátory, fitingy.

b) + c)

79. 7308

ex 7610

Ostatné konštrukcie a časti konštrukcií, dosky, tyče, prúty,
uholníky, tvarovky, profily a pod. zo železa, z ocele alebo
hliníka. Z toho len
— le še nie rúr ko vé a diel co vé, 
— rúr ky rúr ko vých le še ní,
— spo jo va cie a do pln ko vé čas ti le še ní.

b) + c)

80. ex 7308 90

ex 7326 90

ex 7610 90

ex 7616 99

Ostatné výrobky z obyčajných kovov, i. n. 
Z toho len rebríky, schody a odvodené zariadenia 
na výstup a na prácu vo výškach.

b) + c)

81. 7309 Nádrže, cisterny, kade a podobné zásobníky na akýko¾vek
materiál (okrem plynu) zo železa alebo z ocele, s objemom
presahujúcim 300 l okrem tých, ktoré výrobca určil 
na použitie pod¾a osobitného predpisu.1)

b) + c)
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col né ho
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Ná zov po lo žky

Mi ni mál ny pos tup
po su dzo va nia zho dy

pod ¾a § 12
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82. ex 7312 Splietané lanká, laná, káble, splietané pásy, slučky a pod.
zo železa alebo z ocele, elektricky neizolované. 
Z toho len oce¾ové laná zo železa alebo z ocele, 
elektricky neizolované.

b) + c)

83. ex 7321

ex 7417

Zariadenia na varenie a ohrievanie tanierov zo železa, z ocele
alebo z medi, neelektrické. Z toho len na tuhé a kvapalné
palivá.

b) + c)

84. ex 7321

ex 7417

Ostatné neelektrické zariadenia a prístroje pre domácnos� na
plynné palivá alebo kombinované na plyn a iné palivá, na
kvapalné alebo tuhé palivá. 
Z toho len na tuhé a kvapalné palivá.

b) + c)

85. ex 7323

ex 7418

ex 7615 19

ex 8210

ex 8214

Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnos� zo
železa, z ocele, medi alebo hliníka a ich diely. Z toho len
výrobky prichádzajúce do styku s požívatinami.

b) + c)

86. ex 7326 90

ex 7616 99

Závesy, príchytky, kovania a podobné výrobky z obyčajných
kovov do áut, na dvere, okná a nábytok a pod. z obyčajných
kovov. Kovový tovar drobný, na komerčnú spotrebu iný. 
Z toho len rebríky.

b) + c)

87. 7407

7408

7106

7604

8311

Spájky tvrdé. b) + c)

88. 7311

7613

ex 3824

Bezšvové oce¾ové plynové tlakové f¾aše,
bez švo vé ne le go va né a le go va né hli ní ko vé ply no vé tla ko vé
f¾a še, zvá ra né ne le go va né oce ¾o vé ply no vé tla ko vé f¾a še,
po réz na hmo ta ace ty lé no vých fliaš.

b) + c)

89. 7315 Re�aze zvárané. b) + c)

90. 7318 Skrutky presné, pevnos� nad 800 MPa. b) + c)

91. 7318 Matice presné, pevnos� nad 800 MPa. b) + c)

92. 7611 Hliníkové nádrže, cisterny, kade a podobné zásobníky na
akýko¾vek materiál (okrem plynu) s objemom presahujúcim
300 l.

b) + c)

93. ex 7612 Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné
zásobníky na rôzny materiál s objemom menším ako 300 l.
Z toho len plechovky s vtláčacím a nasadzovacím vekom
a plechovky konzervové, len obaly kovové jemné a zvláštne
z hliníka s objemom nepresahujúcim 300 l.

b) + c)

94. 7803

8003

8311

Spájky mäkké. b) + c)

95. 8205 59

8205 60

Ostatné ručné nástroje. Kováčske, klampiarske, zámočnícke
a elektrotechnické náradie. Z toho len benzínové nahrievacie,
opa¾ovacie a spájkovacie lampy.

b) + c)
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96. ex 8211
ex 8213
ex 8201 50

Nože, okrem nožov do strojov, nožnice a ich čepele. 
Z toho len nože a nožnice prichádzajúce do styku
s požívatinami.

b) + c)

97. ex 8215 Lyžice, vidličky, naberačky, dezertné príbory, nože na ryby,
nože na maslo, klieštiky na cukor a podobné kuchynské
a jedálenské výrobky. Z toho len výrobky prichádzajúce 
do styku s požívatinami.

b) + c)

98. ex 8301 Ostatné zámky z obyčajných kovov. Z toho len vložky 
do stavebných zámkov a vložkové zámky visiace.

b) + c)

99. 8301 30 Visiace zámky a zámky do motorových vozidiel, nábytkové
zámky z obyčajných kovov. Zámky, uzávery a nábytkové
k¾úče, z toho len zámky vložkové nábytkové.

b) + c)

100. ex 8302 10

ex 8302 20

ex 8302 42

Závesy, príchytky, kovania a podobné výrobky z obyčajných
kovov do áut, na dvere, okná a nábytok a pod. Z toho len
— ná byt ko vé zá ve sy,
— vý suv né me cha niz my ná byt kových zá su viek,
— ná byt ko vé ko vo vé ko lie ska.

b) + c)

101. 8303 00 Pancierové alebo spevnené skrine, priehradky a dvere
z obyčajných kovov.

b) + c)

102. 8309 10 00 Kovové uzávery na f¾aše, korunkové uzávery. b) + c)

103. 8311

7217

7223

7605

Prídavné materiály na zváranie: elektródy, drôty, pásky. b) + c)

104. 8403 10 Kotly ústredného kúrenia okrem kotlov, na ktoré sa vz�ahuje
osobitný predpis,2) okrem tých, ktoré výrobca určil na použitie 
pod¾a osobitného predpisu.1)

b) + c)

105. ex 8405 Vyvíjače acetylénu. b) + c)

106. ex 8412 Časti a súčasti hydraulických a pneumatických pohonov
a motorov, z toho len hydrostatické sústavy.

b) + c)

107. 8412 39 Ostatné hydraulické a pneumatické pohony a motory.
Pneumatické motory s rotačným pohybom, z toho len pre
hlbinné bane.

b) + c)

108. ex 8412 90

ex 8481

Časti a súčasti hydraulických a pneumatických pohonov
a motorov. Z toho len riadiace hydrostatické prvky, z toho len
hydrostatické ventily na riadenie tlaku, hydrostatické ventily
na riadenie prietoku I, hydrostatické ventily na riadenie
prietoku II, hydrostatické rozvádzače.

b) + c)

109. ex 8413

ex 8419 50

Výmenníky tepla, z toho len výmenníky tepla s čerpacími
agregátmi okrem výmenníkov tepla, na ktoré sa vz�ahuje
osobitný predpis,2) okrem tých, ktoré výrobca určil na použitie 
pod¾a osobitného predpisu.1)

b) + c)
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P. č.
Čí sel ný kód

col né ho
sa dzob ní ka

Ná zov po lo žky

Mi ni mál ny pos tup
po su dzo va nia zho dy

pod ¾a § 12
ods. 3 písm.

110. ex 8413

ex 8413 50

8413 60

Čerpadlá na hydrostatické a hydrodynamické kvapaliny.
Z toho len čerpadlá na dopravu mimoriadne hor¾avých, ve¾mi
hor¾avých a hor¾avých látok; čerpadlá na dopravu
katalyzátorov pre procesy s mimoriadne hor¾avými, ve¾mi
hor¾avými a hor¾avými látkami; čerpadlá chladiacich sústav
technologických procesov s mimoriadne hor¾avými, ve¾mi
hor¾avými a hor¾avými látkami a čerpadlá na ochranné účely
pred požiarmi.

b) + c)

111. 8413 20

ex 8413 11

Čerpadlá na kvapaliny, z toho len čerpadlá s ručným
pohonom.

b) + c)

112. ex 8414 Vývevy a kompresory. Z toho len kompresory, okrem
chladiacich kompresorov, pre hor¾avé a horenie podporujúce
plyny; vzduchové kompresory na riadenie procesov
s mimoriadne hor¾avými, ve¾mi hor¾avými a hor¾avými
látkami, vývevy na evakuáciu technológií s mimoriadne
hor¾avými, ve¾mi hor¾avými a hor¾avými látkami.

b) + c)

113. ex 841451

ex 841459

Ventilátory, z toho len ventilátory na čerpanie vzdušnín
hor¾avými plynmi alebo parami hor¾avých kvapalín.

b) + c)

114. ex 8416 Horáky, mechanické prikladacie zariadenia a rošty,
mechanické zariadenia na odstraňovanie popola a pod. 
Z toho len monoblokové horáky, predkúreniská.

b) + c)

115. 8417 20

8419

Pece pekárenské, neelektrické sušiace stroje na sušenie
po¾nohospodárskych výrobkov, priemyselné stroje a prístroje
na varenie alebo ohrievanie jedál okrem prístrojov 
pre domácnos�.

b) + c)

116. ex 8419 81 Pece pekárenské, neelektrické sušiace stroje na sušenie
po¾nohospodárskych výrobkov, priemyselné stroje a prístroje
na varenie alebo ohrievanie jedál okrem prístrojov pre
domácnos�. Z toho len zariadenia na výdaj a úschovu
pokrmov vo verejnom stravovaní a na ich predaj, zariadenia
ve¾kokuchýň na tepelnú prípravu jedál bez ohrevu na plynné
palivá.

b) + c)

117. ex 8421 Prístroje na filtrovanie alebo čistenie kvapalín len na
potravinárske a po¾nohospodárske účely, ak nie sú pripojené
na sie� a nemajú pohyblivé časti.

b) + c)

118. ex 8421 21 Prístroje na filtrovanie alebo čistenie kvapalín. 
Z toho len zariadenia na úpravu vody (okrem civilných
lietadiel), ak nie sú pripojené na sie� a nemajú pohyblivé
časti.

b) + c)

119. ex 8424 Prenosné alebo pojazdné hasiace prístroje na hasenie požiarov 
triedy A, B alebo C, armatúry pre hasiace prístroje, stabilné
a polostabilné hasiace zariadenia, hydranty a kompletné
hydrantové skrine okrem tlakových nádob a bezpečnostného
príslušenstva hasiacich prístrojov, na ktoré sa vz�ahuje
osobitný predpis.2)

b) + c)

120. 8428 Pneumatické a ostatné elevátory a dopravníky. Z toho len
dopravníky na dopravu tuhých hor¾avých látok, hor¾avých
prachov, nádob s mimoriadne hor¾avými, ve¾mi hor¾avými
a hor¾avými látkami a na dopravu katalyzátorov pre procesy
s mimoriadne hor¾avými, ve¾mi hor¾avými a hor¾avými
látkami.

b) + c)

121. 8432 10

8432 21 

Pluhy a tanierové brány. a)
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P. č.
Čí sel ný kód

col né ho
sa dzob ní ka

Ná zov po lo žky

Mi ni mál ny pos tup
po su dzo va nia zho dy

pod ¾a § 12
ods. 3 písm.

122. 8432 29 Brány okrem tanierových, rozrývače (skarifikátory),
kultivátory, prútové brány a plečky.

a)

123. 8434 90

8435 90

Časti a súčasti strojov na dojenie a mliekarenských strojov
a prístrojov, časti a súčasti strojov na výrobu nápojov. Z toho
len časti a súčasti prichádzajúce do styku s požívatinami.

b) + c)

124. 8436 10

8436 21

8436 29

Stroje a prístroje na prípravu krmív pre dobytok; stroje
a prístroje pre hydinárne; umelé liahne a umelé kvočky.

b) + c)

125. 8438

8479 20

Stroje a prístroje i. n. na priemyselnú výrobu alebo úpravu
jedál alebo nápojov, tukov alebo olejov.

b) + c)

126. 8438 90 Časti a súčasti strojov a prístrojov na výrobu jedál, 
z toho len čas ti a sú čas ti pri chá dza jú ce do sty ku
s po ží va ti na mi.

b) + c)

127. 8468 Hadicové poistky, bezpečnostné predlohy. b) + c)

128. 8470 21

8470 29

8470 40

8470 50

8470 90

Počítacie stroje, účtovacie stroje, stroje na vydávanie lístkov,
frankovacie stroje a podobné stroje vybavené počítacím
zariadením. Z toho len
— kon trol né pok lad ne,
— vý plat né, lis to vé, fran ko va cie stro je a stro je na po čí ta nie
  ban ko viek,
— ban ko ma ty a špe cia li zo va né ter mi ná ly.

b) + c)

129. ex 8481 30 Ostatné časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel
i. n. Z toho len ventily duší a ich príslušenstvo.

b) + c)

130. 8507 10

8507 20

Olo ve né aku mu lá to ry. b) + c)

131. 8507 30

8507 40

8507 80

Ni kel kad mio vé a fe ro nik lo vé aku mu lá to ry a iné elek tric ké
aku mu lá to ry.

b) + c)

132. 8530 Elek tric ké prí stro je sig na li zač né, bez peč nost né ale bo 
na kon tro lu a ria de nie že lez nič nej, elek trič ko vej, cest nej
a rieč nej do pra vy, par ko va cie za ria de nia a vy ba ve nie prí sta vov 
a le tísk, prí stro je na že lez nič nú a elek trič ko vú do pra vu 
ok rem tých, kto ré vý rob ca ur čil na po u ži tie pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.1)

b) + c)

133. 8530 10

8530 80

8531 10

8531 20

8531 80

Elek tric ké akus tic ké ale bo vi zu ál ne sig na li zač né prí stro je
ok rem prí stro jov ur če ných pre bi cyk le a mo to ro vé vo zid lá.
Z toho len vý rob ky pre že lez nič né, me cha nic ké
a elek tro me cha nic ké ná vest né a za bez pe čo va cie za ria de nia.

b) + c)

134. 8531 Elek tric ká sig na li zá cia. b) + c)

135. ex 8536 Zástrčky, zásuvky a ostatné príslušenstvo na zapnutie
(vypnutie) alebo prerušenie elektrického obvodu i. n. 
Z toho len
— spo je zá suv ko vé viac pó lo vé, z toho len pre na pä tie do 1 000 V,
— spo je, zá suv ky, vid li ce, z toho len pre na pä tie do 1 000 V,
— po hyb li vé prí vo dy, pre dl žo va cie šnú ry, zá strč ky a zá suv ky
  vrá ta ne tých, kto ré sú spo je né po hyb li vým prí vo dom.

b) + c)

136. 8607 Časti a súčasti železničných a električkových vozidiel alebo
vozidiel pre inú ko¾ajovú dopravu. Z toho len roz ho du jú ce
čas ti a uzly z h¾a di ska bez peč nos ti.

b) + c)
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8608 Ko¾ajový zvrškový upevňovací materiál a nepojazdné
zariadenia, mechanické (tiež elektromechanické) návestné,
bezpečnostné, kontrolné, ovládacie prístroje na železničnú
alebo inú ko¾ajovú dopravu, na cestnú alebo riečnu dopravu,
na parkoviská, na prístavné a letiskové zariadenia, ich časti
a súčasti. Z toho len prvky používané na bezpečnostné
označovanie vozidiel a dopravných zariadení alebo pracujúce
na rozhraní vysokého a nízkeho napätia s bezpečným napätím 
do 50 V (napr. napä�ové meniče, vykurovacie zariadenia,
klimatizačné zariadenia, transformátory a ich súčasti a pod.).

b) + c)

137. 8609 00 Špeciálne konštruované kontajnery vybavené pre jeden alebo
viac druhov dopravy okrem kontajnerov, na ktoré sa vz�ahuje
osobitný predpis.3) Z toho len kontajnery.

b) + c)

138. 8701 10

ex 8701 90

Traktory s výkonom motora nepresahujúcim 37 kW, 
trak to ry s vý ko nom ne pre sa hu jú cim 59 kW, 
trak to ry s vý ko nom pre sa hu jú cim 59 kW,
trak to ry, po u ži té a iné.

b) + c)

139. ex 8701 10

8701 90

Jednonápravové kultivačné malotraktory. b) + c)

140. 8701 30 Pásové traktory. b) + c)

141. ex 8712 Bicykle a iné kolesové vozidlá na vlastný pohon. Z toho len
bicykle.

b) + c)

142. ex 8712 00

ex 8715 00

ex 8716 80

Ostatné dopravné zariadenia i. n. Z toho len dopravné vozíky
odvodené od bicyklov, dopravné vozíky odvodené od kočíkov.

b) + c)

143. ex 8715 Kočíky pre deti a ich časti a súčasti. Z toho len kočíky. b) + c)

144. 8716 20 Samonakladacie alebo samovýklopné prívesy a návesy 
na po¾nohospodárske účely.

b) + c)

145. ex 9026 20 Hydrometre, teplomery, žiaromery, tlakomery, vlhkomery 
a psychometre. Z toho len mechanické tlakomery 
(okrem civilných lietadiel).

a)

146. 9301 00 Vojenské zbrane okrem revolverov, pištolí a mečov 
a podobných zbraní.

b) + c)

a/ale bo

b) a d)

147. 9305 10

9305 21

9305 29

9305 90

Časti, súčasti a príslušenstvo vojenských zbraní. b) + c)

a/ale bo

b) a d) 

148. 9306 10

9306 21

9306 29

9306 30

9306 90

Bomby a podobná vojenská munícia; náboje, ostatné strelivo,
rakety, torpéda a pod., ich časti a súčasti.

b) + c)

a/ale bo

b) a d)
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P. č.
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pod ¾a § 12
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149. ex 9401 30

ex 9401 40

ex 9401 71

ex 9401 79

ex 9401 80

ex 9401 61

ex 9401 69

ex 9401 50

ex 9403 60

Sedadlá s prevažne kovovou kostrou. Z toho len stoličky
a kovové kreslá, sedacie súpravy a pohovky.

Se dad lá s pre važ ne dre ve nou kos trou. Z toho len sto lič ky,
sto lič ko vé kres lá, sklá pa cie kres lá, viac ú če lo vé kres lá,
hoj da cie, otá ča cie, s me ni te¾ nou po lo hou ope rad la a se dad la,
roz kla da cie na le ža nie, kres lá s ne me ni te¾ nou po lo hou
se dad la a ope rad la, se da cie sú pra vy a po hov ky.

Ostat né se dad lá i. n. Z toho len se da cí det ský a škol ský
ná by tok.

Dre ve ný ná by tok i. n. Z toho len dre ve ný ná by tok do
ex te rié rov, z toho len sto lič ky a zá hrad né kres lá.

b) + c)

150. 9401 50

9403 70

9403 80

Ná by tok z plas tov a iných ma te riá lov vrá ta ne ná byt ku
z in dic kej trs ti ny, vŕ bo vé ho prú tia, bam bu su ale bo po dob ných 
ma te riá lov. Z toho len sto lič ky, kres lá a kres lá s me ni te¾ nou
po lo hou se dad la a ope rad la, se da cie sú pra vy a lôž ka.

b) + c)

151. 9403 10 Ohňovzdorné skrine. b) + c)

152. ex 9403 10

ex 9403 20

Kovový nábytok i. n. Z toho len

— pos cho do vé ko vo vé lôž ka,

— det ské ko vo vé lôž ka,

— pos tele a ko vo vé dvoj lôž ka,

— det ské ko vo vé sto lí ky.

b) + c)

153. ex 9403 30

ex 9403 40

ex 9403 60

ex 9403 70

ex 9403 80

9403 50

ex 9403 60

Kancelársky drevený nábytok. Z toho len s použitím
aglomerovaných alebo preglejovaných materiálov a/alebo
materiálov uvo¾ňujúcich formaldehyd a demontovate¾ných
spojov.

Pri aty pic kom ná byt ku, kto rým je vý ro bok vy ro be ný
v ná byt kár skej vý ro be na zá kla de zmluv né ho vz�a hu me dzi
zho to vi te ¾om a ob jed ná va te ¾om ur če ný na po u ži tie vy me dze né
in di vi du ál ny mi po žia dav ka mi ob jed ná va te ¾a, pri čom vý ro bok
nie je ur če ný do ob chod nej siete a ne vy ro bí sa viac ako
desa� ku sov vý rob ku za je den rok.

Ku chyn ský ná by tok vrá ta ne kú pe¾ ňo vé ho. Z toho len
s po u ži tím ag lo me ro va ných ale bo pre gle jo va ných materiálov
a/ale bo ma te riá lov uvo¾ ňu jú cich for mal de hyd
a de mon to va te¾ ných spo jov ok rem aty pic ké ho ná byt ku.

Dre ve ný ná by tok do spál ní, je dál ní a obý va cích izieb. Z toho
len skri ňo vý, skrin ko vý a lôž ko vý ná by tok, je dá len ské
a by to vé pí sa cie sto ly s po u ži tím ag lo me ro va ných ale bo
pre gle jo va ných materiálov a/ale bo ma te riá lov uvo¾ ňu jú cich
for mal de hyd a/ale bo ča lú nnic kých ma te riá lov pod po ru jú cich
ho re nie a de mon to va te¾ ných spo jov ok rem aty pic ké ho
ná byt ku.

b) + c)

a)

b) + c)

a)

b) + c)

a)

154. ex 9403 90 Časti a súčasti nábytku. Z toho len tvarované preglejky
a pracovné dosky okrem atypického nábytku.

a)

155. 9404 21

9404 29

Matrace. a)

156. 9504 Automaty mincové s elektrickým napájaním. b) + c)
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157. ex 9506 99 Ostat né špor to vé pot re by ale bo pot re by na hry pod ší rym
ne bom, ba zé ny ale bo plyt ké ba zé ny. Z toho len sán ky
a ska te bo ardy.

b) + c)

158. ex 9608 Gu¾ôčkové perá, popisovače, značkovače alebo zvýrazňovače
s plsteným alebo iným pórovitým hrotom, patentné ceruzky.
Z toho len značkovače, fixky a patentné ceruzky, z toho len
výrobky s charakterom školských potrieb.

b) + c)

159. ex 9608 Súbory písacích potrieb, násadky na perá, držadlá na ceruzky 
a podobné výrobky, ich časti alebo súčasti. Z toho len časti
a súčasti výrobkov, násadky na perá, náplne do gu¾ôčkových
pier atï., z toho len výrobky s charakterom školských potrieb.

b) + c)

160. ex 9608 Plniace perá s perom, iné plniace perá na rysovanie tušom
a iné perá, rysovadlá a rydlá. Z toho len grafické perá, z toho
len výrobky s charakterom školských potrieb.

b) + c)

161. ex 9609 Ceruzky, tuhy, pastely, kresliace uhle, písacie alebo kresliace
kriedy a krajčírske kriedy. Z toho len obyčajné ceruzky
a pastelky, tuhy do patentných ceruziek, pastely, uhle, kriedy 
na písanie, z toho len výrobky s charakterom školských
potrieb.

b) + c)

162. ex 9610 Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá a podobné
predmety z dreva. Z toho len drevené školské tabule 
pre 1. a 2. školský stupeň.

a)

163. Výrobky a materiály zabezpečujúce ochranu pred vznikom
nežiaducich a nebezpečných účinkov statickej elektriny
a mechanických zápalných iskier.

b) + c)

164. Zariadenia na úpravy povrchov nanášaním povlakov
a nástrekov.

b) + c)

165. Banské prilbové svietidlá. b) + c)

166. Nádoby z ¾ahkých kovov, iné než z hliníka. Z toho len
plechovky s vtláčacím a nasadzovacím vekom a konzervové
plechovky.

b) + c)

167. ex 3810 Prídavné materiály na zváranie, keramické a tavené tavivá. b) + c)

168. ex 3810 Tavivá na spájkovanie kovov. b) + c)

169. ex 7308

ex 7610 90

ex 9403 20

Zariadenia pre sklady a obchody s kusovým tovarom. Z toho
len kovové nepremiestnite¾né, premiestnite¾né a spádové
regály do výšky 6 m.

b) + c)

170. ex 7326

ex 7612

ex 7616 99

Palety, nadstavby na palety, ukladacie debny. b) + c)

171. ex 8307

ex 4009

Časti a súčasti hydraulických a pneumatických prvkov.
Ostatné hydrostatické časti. Z toho len hadice s koncovkami
na kvapaliny (okrem hadíc na pohonné hmoty, konvenčné
palivá a do brzdových sústav automobilov).

b) + c)

172. ex 8302 42 Výsuvné a posuvné mechanizmy skriňového, kancelárskeho,
stolového, spálňového a kuchynského nábytku.

Od kla da cie a ma ni pu lač né mul ti funkč né stoj ky.

b) + c)

173. ex 9403 10
91

Kovový nábytok. Z toho len skrine s dvierkami, žalúziami
alebo sklopnými doskami. 

b) + c)
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P. č.
Čí sel ný kód

col né ho
sa dzob ní ka

Ná zov po lo žky

Mi ni mál ny pos tup
po su dzo va nia zho dy

pod ¾a § 12
ods. 3 písm.

174. ex 9403 90
10

ex 9403 90
90

Sklopné vešiakové tyče.

Roz kla da cie, po lo ho va cie a ka ta pul táž ne me cha niz my
se da cie ho a lôž ko vé ho ná byt ku.

b) + c)

175. Vý rob ky vy ro be né ale bo ur če né na to, aby ich deti vo veku 
do troch ro kov po u ží va li na hra nie a pred me ty ur če né na
umiestnenie do úst de �om do veku troch ro kov vy ro be né ale bo 
čias toč ne vy ro be né z mäk če né ho PVC, v kto rom ob sa h jed nej
ale bo via ce rých na sle dujúcich lá tok ne smie pre siah nu� viac
ako 0,1 hmot nost ných per cent:

a) di-izononyl fta lát (DINP),

b) di-(2-etylhexyl) fta lát (DEHP),

c) di-n-octyl fta lát (DNOP),

d) di-izo-decyl fta lát (DIDP),

e) bu tyl ben zyl fta lát (BBP),

f) di bu tyl fta lát (DBP).

b) + c)
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